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൭ധൈന്യവ॥ ലുകവാര്ത്തക 

(കെ. വിം എം.) 

ഒക്കിനാവായിലെ സ്ൃയവിശേ 

ഷ ഡ്രവ രത്തനം 

റണ്ടാം 

നാവാ ദ. 

നേരാഭ്ം 

യ. രുന്നു. 

ക മഹായുദ്ധത്തില് ഒക്കി 

ഉം വമ്പിച്ച നാശങ്ങള് 

അതു ഒരമേരി ദടന് ത്വവകച്ചമാ 

റ 

പിറ 

പാത്തിരുന്ന ഭ്ടന്ഷ 

ക്രിസ്ുവിനെപാഠഠ 

പഠഴയന്നയിനു വലിഡയ ആഗ്രഹം 2 ടമ 

പ്രത്വംശയേറ 

യോടും, ക്രടി നാട്ടുകാര അവരുടെ ഭവ 

നങ്ങ; മു ൮൦ പൃനരുദ്ധരിച്ചു. ഡൃടി 

ഭടന്മാര൪ 
ബൈബിഗ ശ്ശാല്ല കഥ നടത്തുകയുംവ 

കലികശ പണിയുന്നതിനു സഹായിക്കു: 

അവിടെ 

രക്കു നാ ട്ടകാരോട$ 

യി. വിശ്വാസത്തോടം, 

യില്പാത്ത അവസരങ്ങളില് 

കയും ചെയ്തും അഖവര് സ്വന്തം 
റവണം ചെലപാക്കി ദേവാലയകങ്ങശ 

നിര്മ്മിച്ചും ദ്വ്പിന്ൊ വിവിധഭാഗ 
ഞ്ങളിത്വ ചൂ നടത്തപ്പെട ബൈബി 

കാസ്സകളിയ ആബാലവ്വദ്ധം ജനുങ്ങളും 
താല്പ്യപ്ചപ്വം പങ്കെടുത്തു. ഈ ക്രിന്ത്ീ 
യ സുവിശേഷത്തിനൊ പ്രചരണ 
ത്തോടു ക്രടി നിലവിലിരുന്ന പല ത്ത 

നാചാരങ്ങളും അവസാനിച്ചും 

സ്വിററ്സര്ലണ്ട് ര 

ബാസ് ലി സര്വകലാശാലയിലെ: 
ഒരു പ്രൊഫസഠായ ഡോം കാഗ്ബാ 
ത്തിന്െഠ വ്രപത്തനംമൂലം സ്വിഠഠ്സ്ധ. 
൪ലണ്ടില് മതപരമായ ഒരു നദവാതമഃ 
നം സംങാതമായിരിക്കുന്നും ഡോ. കാ 
ഗാബാത്തിന്െഠ സുവിശേഷ [പ്രസംഗ 
്ങഗ കത്തോലിക്കരെയും ആകര്ഷ 
ച്ചിരിക്കുന്നു . ചിന്താശക്തി തുപ്ധ 
യേഥഗിക്കുന്നതിനാല് അനേകരക്കു മതം 
കണ്ടെത്തുന്നതിനു സാധിച്ചിരിക്കുന്നും. 
ഡോക് ടാന്മാരും, വക്കീലന്മാരും. ഇ 
തര തൊഴിലുകളില് ഉ ശപ്പെട്ടിരി 
വരും ചിന്തകളുടെ ഫലമായി മതജു 
വിതത്തിന്െറ മധ്യരിമയിലേക്കു 
ചേ൪ന്നിരിക്കുന്നുവത്തെ. പ്രൊടുസ്റ്റന്വു 
കാരും,കത്തോലിക്കരും സ്സനേഹപൂര 

ഈന 
ത്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു 
യാം: മുതലാളിത്വ പ്വവസ്ഥിതിയും 

റ് സര ലണ്ടില് മതപ്പരമായ 
തത്തെ സഹായിക്ുന്നുണ്ടു”ം അ 

തൊഴില്തര്ക്കത്ങഗ ഇല്ലാത്തത 
ഐശ്വയ്യം സുഖജ്മീപിതത്താനു 
നി വരുത്തുന്നില്പം 

അന്തം. 



കനം 18 
ച൪ ച്ച് വിക്ക് ലി 

ദുഃഖിതത്മരില് തലവനായ മ്രര് ബര്സ0മാ 

(തോമസ് - ചെഠിയാന് ദീപം പത്രാധിപര് ) 

ഞാധറാഗ്ഗ, റ ളൂിയില് വച്ച കുരഖബാ 
മ ഖയ്യിടിയ ഇ ഉദുന് വായിക്കുന്നതു 

കേട്ട കാനറ സ്പവോഗ, 

ര ൪൭. ലവ പയ മോഠാന് മാർ ബര൪രസൌ 

മായം, ൭ മന് ദെഡ്യനിയും, എ 

നാ വ്വയാക്കന്നുരകട്ട ഈ പേര പാഠ 

യന്ന രാനായ താിക്കാം എന്നഠിയുന്നവ൪എ 

(൫ ചേരാണ്ടു എന്നു ഞാ നാന്നാലോചി 

ട് ദവാോഡിം വകളിയിരആ വ്പടക്കാര൯ന് 

ക? ശക ഒ പാല്ല ന്നതുംകേട്ട് വെറു 

കൂ രമാസിന്നു റേ പാരന്നവരരല്ല ് മ്മൂടെക്രട്ു 

ത്തില് രിന തൊണ്ണൂ ഠി ഒന്പളു 
ശതമാനവും. ആനാണ് പഠയുന്നവരെ 
ന്ന് എനിയ്ക്കു അദ്യം നിശ്ചയ മുണ്ടായി 

രുന്നില്ല ൭ കള തു പ്ായാഥല്ലൊ.ം പകൂളി 

യില്നിന്നു ഇഈാങ്ങിയ വഥിതതന്നെ വചച 

ഒരെ ഉയര്ന്ന പല മു ദ്വേോഗങ്ങളിലുമി 

രുന്ന , പെന്ഷന് പാങ്ങി വിശ്രമജി 
വിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മാന്വനോട്ട 
ചോദിച്ചു, ഇതാരാണെന്നഠിയാമോയെ 

ലല ന്ന :: എനിയ്ക്കകറിയില്ല! അതേക്കുഠിച്ച 

ച യജന്പഷിചിടില്ല?? എന്നാണു മറുപടി 
ലഭിച്ചതും പല വിദ്യംത്ഥകളോട്ടം ചോ 
കിച്ച. ചിലര പഠഞ്ഞു, ബദേനില് 

കൂകൂള താണെന്ന് മഠ൨ ചിലക്ക് അതുമ 
ധിഞ്ഞുക്രടാ. അദപ്പൂഗഥഗ .ഞൊനാമലോചി 
കരക ണ്ടായി: നമ്മുടെ സഭയുടെ ചരി 

ത്രത്തിലും തത്വങ്ങച ദും ഏത്രയോ അ 

ജ്ഞരാണ നമ്മില്! വളരെ അധികം 

പേരും എന്ന്. ഇതി യോടടത്തുളള ഒ 

ന) പഴിയിതിം “. സയഠിയാനിക്കതടെ 

കിരിടവും ദൈവത്തിന്റെ വശുദ്ധ 
ഭ മുഴുവംചന്ഠയും വായയം രൂണും മല് 

പ്പാനും വൃുഷ്പങ്ങശഗകൊണ്ടു നിഠഞ്ഞ 
മേച്ചില്: സ്ഥലവും മഠിയംംസംശയംക്ര 

ടമതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലായ് 
'പ്പോഴ്ംം പ്രസംഗി ച്ചവനുമായ ഞങ്ങളു 

ട പാത്രിയര്ക്കീസ് മാര സേവേഠി 

യാസ് റ" എന്നു പായുന്നു. തൃശൂരെ ക 
ദായ സ്യഠിയാനി സമുദായത്തിലെ 

രു മാന്യന് നടത്തുന്ന ഓയില് മില്ലി 
പേരു *: മാര്ബ൪ സൌമാ മില്ലെററ 

. മഠിയാമിനെ ദൈവമാതാവെ. 

വികളിക്കുന്നതു് തെഠഠാണെന്നു വി 
സിക്കന്നവരാണു് കല്ദായ സൃറഠി 

ക്കാ, അവതുംം നാമും ഒരുപോ 

ധഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പര്ശുഭ്ധ 

രിക്ഷന്ന മോഠാന് മാ ബര്൪സൌ 
ബദേനില് ഓര്ക്കുന്ന പിതാക്ക 

മാ ആദിമ സ്പഭയെ വളര്ത്തു 

(സ്ലെഴ്ട പ്രവത്തിച്ചവരാ 

“ദു$ഖാിഠന്മാ 

] 

ചി 

ണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു 

നാം അവരെ ന 

ത്തു ഓര്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ 

നാണെന്നും ഈ ആളുകഗ ആരാണെ 

നും ജന ഞ്ങശക്കു 

തന്നെയാണ 

മ്മുട്രെ കുരബാന സമയ 

ഇതൌന്തി 

൧൬ന ു; ളു 

ണ്ണം നമ്മുടെ “സണ് ഡ്വേ സ്ത്ര നകളില് 
ശരിയ്ക്കു പഠിപ്പ യ്ക്കുന്നിംലന്നുള്ളതു” 

ശോചനീയം 
ഇന്ന് ഗോമാസഭ നമ്മെക്കാഗ എ 

ത്രയോ പുരഥമിച്ചു വരുന്നുണ്ടു, അവ 

രക്കു നിത്വേനയെന്നോണം പുതിയ വു 

തിയ വിശുദ്ധന്മാര ഉണ്ടായി വരുന 

ണ്ടും ഒരാട്ലെ വിശുഭ്ധനാണെന്നു” നാമ 

കരണംചെയ്തു കഥിഞ്ഞാലൂടന് തന്നെ 
അവരുടെ ജു വചരിത്രമായും മഠ൮൦ എ 

ത്രയോ പുസ് തകങ്ങളാണു_' അവര് വ്ര 
സിഭ്ധപ്പെടുത്തന്നതു”ം നമുക്കു ശരിയാ 

യ ഒരു സഭാചരിത്രം ഫോലും ഉണ്ടാ 

ഡിട്ടില്ലെന്നതാണു” വാസ് തവം. ഞായ 
ഠാഴ്സ്യ പള്കിയിതി മണിയടിച്ചു തടം്ങു 

ന്നതു മുതല് തീരാഠാകുന്നതുവരെ ഇങ്ങി 

നെ പൊഥിഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞ ആളുകഗ 
വന്നു ചേരുകയും അചനും ശുശ്രഷക്കാ 

രും ചൊല്ലുന്നതു കേട്ടു നില്ക്കുകയും അ 
തു കഥിഞ്ഞു് പുഠത്തേക്കു വന്നു, സ്നേഹി 

തന്മാരുമായി കുഠച്യുനേരം വത്തമാനം 
പറഞ്ഞു് വീട്ടില് പോകുകയയമാണല്ലെം 

നമ്മടെ പളളിയില് പോക്കിന്റൌ പ 
രിപാടിം അതുതന്നെയാണനെ നമ്മുടെ 

സഭയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കുളള കാ 

രണം, ഡെര ഹിയിലും മദ്രാസിലുമുളള 

പ്രശസ് തരായ അഭി ഭാഷകര്ക്ക് കെ 

ലം തോവവം കൊടുക്കുന്ന പണത്തിനന്െഠ 
ഒരു നിസ്സാരമായ ഭാഗമുണ്ടെങ്കില് എത്ര 

യെത്ര പുസ് തകങ്ങഗ, നമ്മുടെ സഭാത 
ത്വങ്ങഗ ജനങ്ങള്ക്കു മനസ്സ്ലാകത്ത 
ക്കവണ്ണം, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാന് ക 
റു 

നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ യാക്കേബൂ 

ബു൪ദ്ദാനംയും മാര ഇസ്വഹംക്കും മാര 
ബാലായിയേയുംകാഗ ക്രടതല് വിവരം 
നമ്മുടെയ്യാള കുഗക്ക് വീരരാഘവയ്യങ്കാ 
രേയും ചാഠ൮ ഫീല്ഡിനെയും നോക് 
സിനേയും കുഞ്ഞിരാമദനയുയം കുഠിച്ചം 

യിരിക്കുമെന്നുളളത്ര” തിര്ച്ച തന്നെ. ഒരു 
ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലങ്ങള്ക്കു മന്യ 
മഭ്ധ്യതിരു ചിതാംക്രര പ്രദദശങ്ങളില് 

ഗോമാസഭക്കാരെക്കുഠിഥ കേടൂഠിഞ്ഞിരു 

ന്നതല്ലപാതെ കണ്ടഠിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്നു 

അവരക്കു അവിടെ എത്രയെത്ര പള്ളി 
കമം സ്ത്രൂകളും 2൨൮ സ്ഥാപനങ്ങളു 

താന്നെം 

ലി 

മായിരിക്കുന്നു? എന്തിനു, കോട്രയം വ്വ 

ട്ടണത്തിത്ത്തന്നെ ഒരു മു്പ്ൃര കാല 

ത്തിനു മുമ്പ് ഇപ്പ്യോഴത്തേതുമായി ഥോ 
മന് കകത്താലിക്കാ സമുദായത്തിന്ുള്ക 
സ ഥാനത്തിശ് എന്തു വ്യതാസമുണ്ടാ 

ഡയിരുന്നു എന്നാലോച ശു നോക്കുകം മ 

ലങ്കര സഭ ആദിമ കാലം മുതല്ക്കു രത 

ന്നെ ഥോമാസഭയ്ക്കക കീഴ പ്പെട്ടുന് ന്നിരു 

ന്നു എന്നൊരു ചരിത്രമാണു” സുഠിയാ 

നി കത്തേലിക്ക൪ ഇന്നു പ്രച്ചരിപ്പിചു 

വരുന്നതും അതിനന൯ക്രലമായ രീതി 
യില് അവര് വളരെയധികം പ്രചര 

ണം നടത്തി വരുന്നമുണ്ടു. അതേതുക 

ത്തോലിക്കനും അറിയാം നമ്മൃടെയാ 

ഉകശക്കും അതു” ധാരാളമായി ലഭിച്ചു 
വരുന്നുണ്ടു്, പക്ഷെ, അതിന്െറ ഏ 
തിരവഥംം പഠയാനുളള തെന്താ 

ണെന്നു നമുക്കഠിവില്ലം അത്ത് 
പഠഞ്ഞുകൊടുക്കുവാന് യാതൊരചച്രച 
ചരണവൃയമില്ലം കത്തോലിക്കരാണെങ്കി 

ത് ഈ പ്രചരണം സ്ഥായിയാ 

യി വിശ്വസിച്ചു അതിനെ യന൯ക്രലി 

ക്കുന്നും അതിനെത്തു എതിരുപഠഞ്ഞാ 

ലും അവര് വിശ്ചസിക്കകയുമില്ല. അ 

ടുത്തകാലത്തു ദരു ഥോമന് കത്തോലി 
ക്കാമാന്യ൯ മൊരുമിച്ച യാത്രകെ യ്യുമ്പോ 

ഗു, ആദിമമലങ്കരസഭയുയടെ കായ്ക്ം 
ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായിം അവര് വൂ 

വ്വികമായിത്തന്നെ റരോമസഭയില് ചെ 

ടുവരായിരുന്ധവെങ്കില് പിന്നെ മെത്രാ 

ന്പട്ടാഭിഷേകത്തിനു് ലത്തിന് ക്ര 
മമുപയോഗിക്കുന്നതെന്തിനെന്ന് ഞാന് 
ചോദാിചും കുരബാന തകസയും മഠവു 

അത്വാവശ്യ ക്രമങ്ങളും തെദേവും 

ലാല് ആലാഹാ എന്നും ത൪ഞ്ഞിമ ചെ 

യ്ക്ക ഗിതവുമൊഴിച്ച ബാക്കിയെല്ലാഠഠി 
നും ലത്തിന് ഭാഷയെ സുഠിയാനി 
ക്കാര് എന്തിനാശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും ഞാ 

൯ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊ 
ണ്ടു” തെഠെറഠാന്നു മില്പഎന്നു പഠഞ്ഞൊ 
ഗിയുവാന് ആ മാന്യന് ശ്രമിക്കുകയാ 
ണുണ്ടായത്ര”ം അതിനെക്കുഠിച്ചു ക്രട 

തല് ആലോചിക്കുക പോലുമുണ്ടായി 
ലം അതിനെഠയാവശ്വമവര്ക്കില്ലം 

അത്രഷ്ക്തു'” അരക്കിട്ടാപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ 
ണ് അവരുടെ വിശ്വാസ ങ്ങഗം. നേ 
രേമറിച്ചുഛ, നമുക്കാണെങ്കില്, ഞാന് 
മുന്പു പഠഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ 
വശം പഠിക്കുവാന് സൌകയ്യമുണ്ടു്, 
നമ്മുടെ കായ്യം അഠിയുവാന് പാടി 
ല്ലാതാനുംം ഇതിനൊക്കെയാണു” “ച 
൪ചുവീക്കിലിറയെ പ്പോലുള്ള പ്പത്രങ്ങഗാ 
സ്ഭയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്വം 

നേരിടുന്നതു: ഗോമാസഭക്കാര് പ്രച 
രണത്തിനുവേണ്ടി അവരുടെ പത്രങ്ങ 
മൂടെ എത്രയെത്ര പ്രതികളാണു”* ൯൩ 



രു) (0 ലം %യ)ജനൃത്തില് 

ച൪ ക വിക്ക്ലി 

ഠ 
ഒുര്ത്തഡേക്സ 

സഭയുടെ നില 

(റവ, ഡിക്കന് ഡാനിയേല് 

സഭകഗ് തമ്മിലുള്ള യോജ്മിപ്പിനെ 
പരാമരശിച്ചു' അദനക ലേഖനങ്ങള് 
ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളില് “ചര൪ച്ചു് വീ 
ട് ലയില് പ്രത്വക്ഷപ്പെടുകയഷുണ്ടായിം 
പ്രസ്ൂത പിഷയത്തില് സഭാമസ്സേഹിക 

ഗ്ക്കുളുള ഭരനല്പമായ ആഗ്രഹത്തെയാ 

നെ അ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്ം ആയ 

തിനാല് ആ വിഷയം സംബന്ധമായി 

ത്തന്നെ ഒരു ലേഖനം ക്രുടി എഴുതുന്ന 

തു" ഒരിക്കലും അനുചിതമായിരിക്കയി 

ില്പന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു: ലോകത്തിലു 

ഒള, വിവധ സഭകളടെ യോജ്ടിപ്പി 

നെപ്പാഠി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോഗ ഓര 

ത്തഡോക് സ് സഭകളുടെ നിലപാടെ 
ത്തെന്ന കാണിക്കുവാനാണു ഞാന് ശ്ര 
മിക്കുന്നതുു്. 

യേശുക്രിസ്ത തനെ ശിഷ്യന്മാരെ 
സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാ 

യി ചോകത്തിന്െൌ നാനാഭാഗങ്ങളുി 

ലേക്കും അയച്ചും അപ്പ്പോസ്നോലന്മാര 
ലോകത്തിനെഠ വിചിധ ഭാഗങ്ങളില് 

ചൂഠഠി സഞ്ചരിച്ചു സുവിശേഷലഘോഷ 

ണം ചെയ്തു. ക്രിസ്തു സഭകഗ സ്ഥാ 
പിക്കുകയും അവയയടെ തൂട൪ച്ചയായ നി - 

ലനില്പ്പിനു വേണ്ടി ആചായ്യശ്രേഷ്ഠ 
ന്മാരെ വാഴിച്ചു ഭരണക്രടങ്ങളില് അ 

വരോധിക്കുകയും ചെറ പല സ്ഥാന 

ങ്ങളിലായി വ്വാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന സ 
ഭകളടെ വിവിധങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങ 

ലീളുയ്യം ആരാധനാസസമ്പ്വ ദായങ്ങളമ്െളെയും 

ഏകീകരിച്ചു ക്രമി കരിക്കുന്നതിനും വ്വ 

വസ്ഥാപിതമായി സംഫടിപ്പിക്കുന്നതി 

നും വേണ്ടി എ. ഡിം 3200-ല് നിഖ്യാ 
സുന്നഹദോസ് ക്രടുകയുയം സഭകളടെ 
കാതലായ പവിശ്വാസപ്രമാണത്തെയും 

മ്മുടെ യാജുകളടെയിടയില് സൌജു 
ന്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു? നക്ഛ 
ക്കാണെകില്, ഉള, പത്രങ്ങളെ പ്പോ 
ത്സാഹാിക്കുവാന്ധന്നെ സഭാമേലഭ്ധ്വ 
ക്ഷന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ശ്രഭ്ധധിക്കു 
ന്നതേയില്പം സടാതത്വങ്ങളു “ചരിത്രവും 
നമ്മുടെ യാള് കളു ടെയിടയില് ക്രട്ടല് 
കൂടുതല് പ്രചരിപ്പിച്ചാലല്പാതെ നമു 
ക്ട പൃരോഗതി ഇണ്ടാവുകയില്ല എന്നു 

തിര്ത്തു പായാംം 

ന് ൧ 

എം വ൮ഗിസ, ആഗ്രാ) 

ചട്ടങ്ങളെയയും അവിടെ വച്ച നിശ്ചയി 

ചുംഗി കരിക്കുകയും ൭ ചയ്ക്കു, ക്രുടാതെ 
ഭരണസാക; യെ ത ലാക്കാള്്ടി ലോകം 

മുഴുവനുമുദള ക്രിസ്കസ്സഭയെ നാലായി 
വിഭാഗിച്ചു, ഓരോ പിഭാഗത്തിന്െൌ 
ഡൃഠ പവരനമാഭ്ധൃക്ഷ സ്ഥാനം അന്ത്യാക്ക്വാ 

അലക”സാന്ത്രിയാ, കുസ്തന്തീനോസ്, 
ോം എന്നിവിടതങ്ങതളിലാക്കുകയും ചെ 

യ്ക, എന്നാല് ഈ നാലു ദിക്കിലെയും 

സഭാഭ്ധ്യക്ഷന്മാരായ പാത്രിയര്ക്കീസ 
ന്മാ൪ തമ്മില് അധികാരാവകിശമങ്ങഗ 
സംബന്ധിച്ചു പില്ക്കാലങ്ങളില് പര 

സുരം വടംവലി നടത്തിയിട്ടുണ്ടു”. പ 

ക്ഷ ഏതാണ്ടു വത്താം ന്ാഠാണ്ടു വ 

രഡ്ക്ു സഭാവിശ്വാസികളിലും കാനോ 

നാകളിലും ആരും കാസ്പമായ യാതൊരു 
വ്യതിയാനങ്ങളും നടന്നിടില്ല. സഭ 

ദൈവികമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണു ; 
മുകളില് നിന്നാണു” അതിനു” അടി 
സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുകകതും സഭ സര്വ 

അനുഗ്രഫങ്ങളു ടെയും സത്യങ്ങളുടെയും 

ഉറവയും മിശിഹയുടെ ശരീരവുപ മണ 
വാട്ടിയുമാണു”. മാമോദീസാ മുതല് ആ 
ദൃ,ശ്വസംഫത്തിലെ അംഗത്വം റേടുക 

യം മിശിഹായെ ധരിക്കുകയും ചെയ്യു 

നും ““ക്രിസ് മയേശുപിലുമ്ള വിശ്വാസ 

ത്താല് നിങ്ങളെല്ലഡരും ദൈവത്തി 
നെഠ മക്കളാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടു 
ചേരുവാന് സ്ത്റാനം ഏഠഠിരിക്കുന്ന നി 
്ങഗ എല്ലാവരും ്രിസുവിനെ ധരി 
ചിരിക്കുന്നും (ഗലാത്വ൪ ടി; 20, ഉ). 

സഭ ഒരു ദിപ്യസംഘമായതു കൊണ്ടു് 
അതിലെ ഭരണക്രടവും ദിവ്യമാണ്. 
അപ്പോസ്ോല കൈവെവപ്പൂ മൂലം .ആ 
ചായ്യശ്രേഷ്ടന്മാരെ ഭരണക്രടാധിപന്മാ 
രാക്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒരു സഭയുടെ മ൪ 
മ്മമെന്നു പഠയുന്നതു” അതിലെ പൌരരോ 
ഹിത്വമാണു്, ക്രിസ്തുവിനാല് ആരം 

ഭിക്കപ്പെടിട്ടുളള അപ്രത്വക്ഷത്ങളായ ൭ 

പയുടെ ; പ്രത്യക്ഷമായ അന്ുഭവങ്ങളാ 
യ ക്രദാശകശ പുരോഹിതന്മാർ വഴി 

യാനെ സഭസ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതും ഒരു 
സഭയില് പുരോഹിതപി൯തുടര്ച്ച ആ 

നുസ്പൃതം തുടരുന്നില്ലെങ്കില് ആ സഭ 
യില് വിശുഭ്ധ ക്രദാശകളുടെ അന്ദഭ 

വമാര്ഗ്ഗം സിലച്ചുപോകുന്നും ആയ 
തിനാല് അപ്പ്പോസ്നോലിക കാലം മുതല് 
മുടങ്ങാതെ നിലനിന്നു വരുന്ന കൈവ 

യ പു” ഒരു സഭയയടെ നിലനില്ലിന്മ് 

.സ വും (1൭11൮) സിദ്ധാന്ത വു: 

ജുന്ദവരി 20 

അനുപേക്ഷണീയമാരനു ം. ഈവക സം: 

ഗതികളെല്ലാം അന്നത്തെ സഭകശ യ 
ഥാത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുകയും അന്ത 

ഫലിക്കുകയും ധൊട്ടന്നു ഇന്ന മ 

ഓത്തഡോക്സ് സഭകശ ഈ പച 
ശ്വാസത്തില് അധിഷ്ണിതമായിത് ക്കുന്നും 

| 1൦ ന്ാഠാണ്ടായപ്പോഗേക്ക സ 
ഭക പാശ്ചാത്വമെന്നും പൌഈരസ്ത്യക്കെ 

ന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞും 10-ാം ന്ത 
ഠാണ്ടു പിഠന്നതു നവികരണവുമായിട് 

ണു്. മാര്ട്ടിന് ലൂത൪, കാരിവിന് തൂ 
ടങ്ങിയവരുമെ നവീധനാവ്വമദശങ്ങശള് 

അന്നത്തെ പാഷശ്ചാത്വസഭാവിശ്വാസ്ധ 

ങ്ങളിലും മാലികസിഭ്ധാന്ത (0 ോ- 

1 ദ)ളിലും ധാരാളം വ്ൃത്വാസങ്ങശ 

വരുത്തി. സ്വിഠഠ്സര്ലണ്ടു”, ഇഠയ 
ലി, സ്റ്റെയിന്, ഡെന്മാര്ക്ക്, സ്വീഡ. 
൯, നെതര്ലണ്ടു”, ഇംഗ് ഉണ്ടു, സ്ക്ലേ 
ട്ട് ലണ്ടു, അയര്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യ 
ഞങ്ങളിലെ നവീകരണത്തിനന്െൌ ഫല 

മായി പ്രോടുന്റുന്റുകാര എന്ന പൊതു 
പേരില് അനേക സടകശ പാശ്ചാത്വ് 

രാജ്യങ്ങളില് രൂപച്ചം പ്രാപിച്ചു. ഇന്ന 

നാം കാണുന്ന പടത്വമില്ലാത്ത (൩0൩- , 

621800൬1) സഭക്കാരുടെയും, വേര 

പാടടകാരുടെ (൬0൬ -ഠേബ്പ്ഠബ്ബ്ദല]ുടേ 1 
യം മഠവും ഉപദേശങ്ങളജ്ം മതതത്വ 
ങ്ങളും കാല്വിട൯ന്ഠ വേദോപദേശങ്ങ: 
കോട്ടം പറിപ്പിക്കലിനോടം ഏഠഠം രമ 

ദാത്മ്യം ഉളള തായി" നമുക്കു കാണാവുന്ന 

താണും *“സഭയെന്നു പാഠയുന്നതു ലേധ 
കത്തിലുള്ള. എല്ലാ ക്രിസ്പവിശ്വാസികു 

ളം ഉശ്പ്പെട ഒരു അ ദൃശ്വസമൂഹമമ 
ര്. ക്രിസ്മവിന്െറ മരണത്തിലും. 
ക്രൂശിലെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിലും വിശ്ച 
സിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ക്ര 
ദാശകശ രക്ഷയ്ക്കാവശ്വമായ ഫടകതങ്ങ 
ളല്ല, മാമോദീസാ നിര്ബന്ധുമായിട്ടു 

ളള തല്ല പടത്വമെന്നു പഠയുയതുതു 
വെറും കല്പിത കഥയാണെ”. ഏ. 

ലാസ ഭാംഗങ്ങളും രാജുകീയ പൃതോഫഹ 

ത (108] 1169811000) വരഗ്ുടട 
രാകയാല് സ്ര്രീപരുഷഭേദമെന്വേ 
ക്ഷം പ്ൃരോഹിത ശുശ്രുഷ നടത്താവു 

ന്നതാണു'ം ഒരു വ്യക്തയയടെ വിശ 

(60001 ഭ)എന്തായിരുന്നാലും.. മ 
ദീസാമുങ്ങിയിടില്ലാത്ത ആളാണെങ്ക 
തന്നെയും അവര്ക്കു മേധ 

അര്പ്പിക്കുന്ന വിം കുര്ബാന 

ക്കാധുന്നതാണുെ. ഇതെല്ലാമാണു” 

കരിക്കപ്പെട വിശ്വാസോപദേ 
(തുടരും) 

ച്ചി 

1 



ചര്ച്ച” വീക്ക്ലി 

മലബ്ബാര് രഭദ്രാസനസരര്ശനം. 

കരം 18 

(ബിഷപ്പ് മാർ പത്രോസ് 

മു മംഗലാവൃരം., 29119023 ഷൊ 

ഇ്ര് തിപണ്ടാസ്റ്്േഷനിര! ഞങ്ങള് 
. 

ി 

മ ംഞദാടു വണ്ട കയവ൮വാന് നില്ക്കു 

മ്പോഗ, ഒയ ബ്രാഹ്മണജഴുയ വാവു, ക്കാ 

തേലിക്കാബാവാ തിരുമന സ്ത്റിലേക്കു 
നി 

ആതഥ്വാ മുണ്ടു ളി ഇതാ 

മലയാളമനോരമ, 

വാര 

ഒര 

വ്വചൂ ി 

തത്ത, ന്ന ര 

ണപില് എന്നു വിളിച്ചു പാഞ്ഞു” അ 

തലെ വന്നു. അവിടെ നിന്നിരുന്ന 

ക്രിസ്പ്യ സികഗ പലരും പത്രം വാങ്ങി 

ചും പത്രത്തിനെഠ [2] പ്രതികഗ 

ഒം ഞ്ഞരില് ചെലവാകുന്നണ്ടു്. മ 

ന്നാരമയയടെ ചുണയോട്ടക്രകടിയ പ്രപത്ത 

നരിതികണ്ടു” സുഹൃദയന്മാര സന്തോ 
ിക്കാതിരിക്കയില്ല. കോഴിക്കോട്ടു സ്റ്റേ 

നില് വികാരിയും ഭദ്രാസന സെക്രട്ട 

രിജമായ അലക് സന്ത്രയോസ് കത്ത 
നരോട്ുക്രടി മനോരമ പ്രതിനിധി ശ്രി 
നെട്ടങ്ങാടി കടലാസും പെന്സിലുമാ 
മി എനറെൊൌ മുഠിയില് കയഠി എ 
നെഠ പ്രോഗ്രാം കുഠിച്ചെടുത്തു് കോ 
ട്ട്ത്തേക്കു കമ്പിയടിച്ചു: ഷൊര്ഞണ്ണൂ൪ 

ഹിന്നു ബാവാതിരുമേനിയയുടെ രോഗ 
സ്ഥിതി വെല്ലഛിരക്കു ഫോണില് വി 

ളൂ 'ച്ല ചോദിച്ച് . അറഠിഞ്ഞയശഷ 2 

ണ കാനഠായിലേക്കു പഠപ്പെട്ടവാന് 
ഞങ്ങഗം ധൈയ്യപ്പെടമ' . ഇരുനൂവ൮ 

നാഗിക സഞ്ചരിച്ച് തചശ്ശേതിയും കു 
ണ്ഞ്ചയരും ചന്്രഗിരിനദവയും നേ 

- ത്രാവത നദിയും കടന്ന് മംഗലാപൃര 

ത്ത് എത്തിം ൧ സ്രഗിതിവദി കുടന്നാ 

അ മലയാളം വിട്ട കര്ഞണ്ണൂറടകമായിം 
) മനോഹരമായ തുഠമുഖതഅടുത്തു് പ്ര 

സ്ധിദ്ധമായ മംഗലാപുരം ജു൪മ്മന് മി 

ഒ്യന് ഓാട്ടുകമ്പനിയുടെ കുഗമുകഗ ആ 
' കാശം മുട്ടിനില്ക്കുന്നും സ്റ്റേഷനില് 

കുത്തനെ, ദളുശ, കെം എം 

1ജാസഫ, കല്ലൂപ്പാറ കെ, വി കുയ്യ 

ന്ന് പ്രൊഫാസര തെന്നിറഠാമ്പടി അ 
ന്നമ്മാ, മ സ്പലാമ്പടംമുതല് പേര്വ 
നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പടണത്തിനു”' ഒരു 

റാഗിക പടിഞ്ഞാഠാണ അധബിക്കട 

, കാനഠായിലെ ബെലിയ, കുടര 
ടി എന്നി ഇടവകകളുടെ വികാരി 
ചുള്ളി വടക്കേടത്തു തോമസ് ക 

൪ ഇന്നു അതിരാവിലെ കിഥഗ 

ച പുൃത്തുര്ക്രടി നാല്പതു നാഗിക 
ആരേക്ക ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോ 
ആരു വൃതിയതായി ഒരു പ 

( സ്ഥാപിച്ചു നാളെ കു 
ം എന്റെറ ഭദ്രാസനം 

ഒസ്യാത്തിയോസ് ) 

സന്ദര്ശിച്ചകൊണ്ടുമമള ഈ യാത്രയ! 

ല് ഇത്ത നാലാമത്തെ പള്ളി സ്ഥാ 

പനമാണു”ം അവിടെനിന്നു ആ൮വനാ 

ഗിക ഭൂരെ ബെലിയ ൨ കകിയില:ണു 

ണ് ഞായഠാ൦ “ചത്തെ കുരബാനം കൈ 

ക്കാരന് വുളിക്കിഴ്കാരന് ഐസക്കാ 

ണ്. ഗുനൂരു 12 ഖ്ട്ടുകാരും ബെ 

ലിയായ'ല് 30 വീട്ടുകാരും കുട പ്പാ 

ട്രിയില് വേറെ 40 പവിീ്ട്ടുകാരുമുണ്ടു' 
തിങ്കളാഴ്ച ബെലിയായിത്.നിന്നു മൂന്ന 

നാഥിക ഭരമുളള കുട൪രപാടി സന്ദ൪ര 

ശിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യ് മട 

ങ്ങുംം അവിടത്തെ പ്രതിനിധി! തോട 

ഷ്ണ്ാട്ടകാരന് തോമസാണു'. അവിടെ 
നിന്നു മംഗലാപൃരത്തിനുതിരിയെവന്നു് 

നേരെ വടക്കോട്ട 32 നാഴിക ഭ്ൂരെയു 
ളള കുയ്യാക്കോസ് കുത്തനാര വികാരി 

യായ ബ്രഹ്മവാഠിനു പുഠപ്പെടുടകയും അ 

വിടെത്ത പെരുനാളില് സംബന്ധിക്ക 

യൂം ചെയ്യുന്നു, പരേതനായ ജനഠര 

വികാരി ത്യാഗ ശിലന് തുമ്പമണ് കോ 

ശിക്കത്തനാ൪ക്കു ശേഷം കുയ്യ്യാക്കോസ് 
കത്തനാരാണു് ഇപ്പ്പോഗശ ജനല് വി 
കാരി. പരേതനായ അതിവാഠീസ് 
മെത്രാപ്പോലീത്താ ോമയില്നാന്നു ന 

മ്മുടെ സഭയിലേക്കു ഒരു വലിയ സംഘം 

ജനത്തോടുക്രടി എഴുപതു കൊല്ലം മുമ്പ 
ചേര൪ന്നതാണല്ലെൊ, ആ മെത്രാപ്പോലി 

ം 
” 
പി 

യേംമഠിമഠഠത്തില് 2൦൨ ഈനവാന് 

യേസ് €ഥര്ര: മ്മ ല ത്അ്യ ഗ്രം ॥ 

യയ തന്നു അബ ളള 0, പാത്രിയര്ക്ക 

സ് ഒല്പ്പളളി മെത്രാനെമുടക്കിയതു 

മെത്രാല്പ്യോലിത്തന്മാരായ രങ്ങളെ അധി 
യിക്കാതെ അകയാന൯ു അസാധ്യ൨3 

ണെന്നു ധൈയ്യസമേതം കലന പഠ 

പ്പെടവിച്ചതു. ഉഡ്യപ്പി മണിപ്പാല് ൨൭ 

തിയ മെഡിക്കല് കോളജു ജനുവരി 
29 വെളകളിയാഴ്ച മൂന്നു മണിക്കു 

ഞാന് സന്ദര്ശിച്ച് പിഭ്വത്ഥികളേടേ 
സ. ല്പനേരം സംസാര ിക്കംം ന കുടെ 

പല സിഠിയന് വിദ്യാര്ത്ഥികളും അ 

വ്വിടെഴുണ്ടു”.ം 
ി 

ക0നറാ സനര്രനം 

൦ബലിയാ., തെക്കെ കിനഠാ 

ഉ2_1-__1954-_മംഗലാപൃരത്തു നിന്നു 

കിഴക്കോട്ടു ഗ്ണ്ടുരേക്കു പോകന്നവ 

ഗ്രിക്ക് ഉപ്പന ങ്ങാടി അത്മുര ഗവരമമ്മെ 
ണ്ടുവക ഡയഠിഫാഠം കാണേണ്ടതാ 

നെ”. അവിടത്തെ സ്ൃപ്രണ്ടു തല വടി 
ക്രയ്ത ബഞ്ജമമിനണ്. അയാളുടെ 

ത്തവന് തെ;മ്മിമാസ്റ്റ൪ ഞാന് എഠണാ 

കുളം കോളജില് പഠിക്കുന്ന കാലത്തു 

അവിടെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നും ഫാ 

മില് വിത്തുകാളകഗ, അനേകം നല 
പശ്തുക്കഗ, എരുമകള്, നല്പതരംകോ 
ഗികഗ മുതലായവ ഞങ്ങഗ കണ്ടും മു 
ടടകഗ യന്ത്രപ്പെട്ടിയില് അടവച്ചിരി 
ക്കുന്നും വുല്ല അട്ടക്കി ചില മരുന്നു ത 

(ശേഷം 11ം പേജില്) 

പ [1ന/ 1102 2 ഠ., 170. 
(1. 0. 801൦ 1:50. 2919) 

12൦ 1,822681 00൩10086 1൩3789൩൬൦6 00൩൬൬൬ 2൩ 1൨6 

115 ൯൬൩൧ 39 നള 01 ഡെ/ല1൩൦ഠ0 70688. 

112൦ 2൧2 ് സ്ന൩ 
1 11൩൦ 121൦൩1൨൩ 
1, 180ലി]ഒ൩൦0൮9 27 ബന൩ 
1.൦ 1൧2൩൩ 
1൦ 0131൩൦38 1൩ 07൦൦ ഠ് ക 
൧.99ല 0ഠല്റി 

0081 റില്ല ചി ഠ് 

1,171 17111 

1, 2. 2. 8൮0 (റ1പ്നണമനി 

1/7 1111 

ന, ച്, %. 2. 18. (൦൦ 01൨ല നതി 

28. 9,93,00,000 
0) 83,00,000 
ാ 98,00,000 
“ 9൭5൭,00,000 

/0,00,00,000 
 94,11,00,000 
 81,60,00,000 

40010117 

നി 

1329൩01൨68 1൩ 802 1൩൨൫:--- 

120725, (൦11016, കിമി, നലിയ 
൨0 71നിയമനറിസ൯ന്ന. 



്വാചണ്ാുംഗം 
വെബ്ര്വര! മകര 

നു നാന്നിന്തെ ഞ് യ് 

ളി തായ൪ | | 1: 

നിരംഗ 1 | 

|] ചൊവ്വാ ചു ക) 

ധന് ) ൧ 

വ്വം ു ട്, 

| ടുവ൮വളള | ) 3 

। ശനി 0 ൧3 

100001 100 11൦ 00% 
6 ഉനടൂഖ്ടട! ൮൧ 42൭& 8൩ 1൭൧- 

൫9൧ 80 ൭൦൪ 2൧൬൦0൩ 8റയി 1ട 0 1060൩6 
18692519 11150 ൭102 1ഠഴ9; ലി ടദി/ 

ഭപാ്1ദേ 13 10൬99 ൩൭॥യ൦ല1] 6:0)768.- 
5102: ൧ വോട്ഫല 1016. 

11 701110 

നിര്യാതയായ ഡോക്ടര് 
സാറാചാക്കോ 

അഖിലലോക സഭാകാണ്സിലിലെ 
ഏകവനിതാ അഭ്ധ്യക്ഷ എന്ന നിലയി 

ല് ലോകൈകവിശ്രുതയായിരുന്ന ഡോ 
ക ടര സാഠാചാക്കോ പചെടെന്നത്്ലക് 
നായില് ൮ കഥിഞ്ഞ തിങ്കളാണ്ഗ 

(ജനുവരി 20 )ഹൃദയസ്മുംഭനം മൂലം നാ 
ലത്തിയെളാമത്തെ വയസ്സില് നിര്യാത 
യായ വിവരം ഇതിനകം ദിനപത്രങ്ങ 
കില്നിന്നു മാന്വവായനക്കാര്അഠിഞ്ഞി 
രിക്കണം. ഏതാനുംമാസങ്ങശ്ക്കു മുന് 
പു” ഒരു അകേരിക്കന് പത്രത്തില് മി 

 ചാക്കോയെപ്പാറി മി, ഹാരോല് 
ഡ് പേരജ്ജ൪ എന്ന ഒരമേരിക്കന് എ 
ഗൃതിയിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ളീഷ് ലേഖന 
ത്തിന്െഠ തജ്ജമ രഞണ്ടുലക്കങ്ങളായി 
ഈ പംക്തികകളില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 
യിരുന്നു. കേവലം 445 വയസ്സു പ്രായമു 
ണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓത്തമഡാക്“സ് സു 
രിയാനി സഭാംഗമായ വനിത അതി 
പ്രധാനമായ ഒരു സര്വലോകസംഫ്ട 
നയിലെ അദ്ധ്യക്ഷയെന്ന ഉന്നതപദപി 
സര൪വജനസംപൃജ്യമായ കഴിവുകളോ 
൭൦ സ്വഭാവവിശേഷത്തോട്ടം ക്രി വ 
ഹിച്ചിരുന്നതിനെപ്പഠഠിയുള്ള അഭിമാ 
നബോധമാണു” ആ ലേഖനം പ്രസി 
ഭ്ധപ്പെടുത്തുവാ൯ ഞങ്ങക്കെ പ്രേരിപ്പി 
ചതു . സുഠിയന്നി ക്രിസ്പ്യാനികശ അ 
ഭിമനാദരവുക ളോടടക്ൂടി സ് മരിച്ചുവ 
രന്ന ഒരു പ്ശസ്തഭനേതാവായിരുന്നു 
ല്ല [7 

ക് മിസ്റ്റ ചാക്കോയയടെ പിതാവു” പരേത 

ക്ക ലി 

ചാക്കോ, സുവ 

പിതാവു് 

ത്ഥ 

൫൧0, ഏം 

ുഡ 39൮ ന്റായ രാന്ന ൮ ൯൭ 

2 ൧ഥെഡ്യുടെ ഒജീപ്പിതഒ ത്ത 

൮) ഥാധമായി സുരശിച്ച ഏകമാനുഷിക 

ഛശ്തിയാഡിരുന്നുലവെന്നും' അവ 

0ഗഎര പായാവൃണ്ടായി 

ഓത്ത 

ഉത)ന്നെ വലയ 
റി പ്ര 

രുന്നും മിസ്ധ൪ ചാക്കോയിക്കു 

സ്ധഠയാനിസഭയോടണ്ടാ 

ഭക്തിയും സമു 

ഡോക് സ് 

യിരുന്ന അഥാധമായ 

)യാഭിമധനവും മിസ്സ് ചാക്കോയില്സ 
(ഭാഭക്ത ഉ ഉവാക്കുവാ൯ പ്രേരകമായി 

ഭവിച്ചു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം വ്വ 

യാം. മിസ്സ് ചാക്കോയുടെ അന്വദു 
ശമായ കഴി വുകളെപ്പഠഠി മനസ്സിലാക്കി 

യ ബിഷപ്പ്. ജി, ബ്രോംലി എന്നമെ 
ത്തഡിസ്റ്റ് സഭാങ്ചിഷപ്പ്' ആംഗ്ഡൂ൪ഡാ 

മില് വ ലുകുടിയ അഖിലലോക സഭാ 

സമ്മേളനത്തില് സംബന്ധിക്കുവാന് 

മി; ചാക്കോയെ ക്ഷണിച്ചു. താന്൯ഒ 

രു മെതഡിസ്ത്റു" സഭാംഗമല്ലാത്തതുകൊൌൊ 

ണ്ടു” ബീഷപ്പിനൌൊ ക്ഷണം സ്വീകരി 
ക്കുവാന് നിവ്ൃത്തിയില്ലെന്നായിരുന്ന 
മിസ്റ്റ് ചായയുടെ . വപടി.0൩൩- 

ഉല 02൨൧൧൨൦8 അതായതു അടുത്തകാ 

ലത്തുണ്ടായ ക്രിസ്പിീയസഭകളെ പ്രതി 

നിധാനംചെയ്തകു സമ്മേളനത്തില് സം 

ബന്ധിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് താന് 
എഴുതിയതെന്നു ബിഷപ്പ് അടുത്തമെ 

യിലില് ഒരു പിശദീകരണം നല്കി, 

ഒരു പുരാതന സഭാംഗമായ താന് ഏതു 
വിധമാണു” പുതിയ സഭകള_ടെ പ്രാതി 
നിധ്ധം വഹിക്കുന്നതെന്നു” മിസ്പ് ചാ 

ക്കോ ബിഷപ്പി നാടു എഴ്ുതിചോദിച്ചം 
ഏതുവിധത്തിലെങ്കിലും മിസ്റ്റ് ചാക്കോ 
സമ്മേളനത്തില്സംബന്ധിക്കണമെന്ന് 

നി൪ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ബിഷച്പ്ു” വീ 
ണ്ടും എഴുതിയതനുസരിച്ച സ്വപിതാ 
വിനോടും, സഭാമേലഭ്ധ്യക്ഷനോട്ടം അ 

നുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷമാണു” ആംസ്റ്റ 

൪ ഡാമിലേക്കു പോയത്, യാതൊരു 

സഭയ്യടെയും ഓദ്യോഗികപ്രാതിനിധ്യം 

വഹിച്ചുകൊണ്ടല്പ മി ചാക്കോ 

കെ്രൈസ്പുവസഭയുടെ പ്രതിനിധികശമാ 
ത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു സഭദമ്മളനത്തി 

ല് സന്നിഹിതയായിരുന്നതെങ്കിലും., ആ 

വിടെ അവര് പ്രദ൪രശിപ്പിച്ച ധീഷ 
ണാവൈഭവവും, കായ്യശേഷിയയം ആക 
രഷണീയമായ വാചാലതയും നിമിത്തം 
ആ സംഘടനയുടെ അഭ്ധ്യക്ഷസ്ഥാന 
ത്തേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെട്ടവാനിടയാ 
ക്രിയെന്നുളൂള. തൂ” സുഠിയുനി ക്രിസ്ത്യാ 
നികശക്കു അഭിമാനജനകമായ ഒരുവ 
സ്മൃതയാണു ം മിസ്സ് ചാക്കോയുടെ ജീ 

വിതത്തെ ഭഠിച്ച രുന്ന ഒരു പരമല 

ക്ഷ്ൃത്തെപ്പുഠഠി ഇസബല്ലാതോബേണ് 
കോളജിന്െറ പ്രിന്സപ്പുല്സ്ഥാനം ഏ 
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ഠെഠടുത്തപ്പ്ോശ ഒരു പ്രസംഗത്തില് 

അവര പ്രസ്താവിക്കയയണ്ടായി _ “ഇയ 

കോളജിന്െറ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ കത്ത്മ 

വിനെ ഒരുവാചകത്തില് സംഗ്രഹാി. 
ക്കാം. “ഞാന് വന്നതു് അവര്ക്കു ജീ 
വന് ലണ്ടാകുവാനും അതു സമുദ്ധിധഃ 
യി ഉണ്ടാകുവാനും ആണു?” ഇവിടെവ 

രുന്ന ഓരോ വാിദ്ധയാ൪ത്ഥിനിയയം സക്ൂ 
ദ്ധിയായ ജിവന് ഇവിടെ ക്ഭടെത്തു 

മ്പോഗ കോളജു” അതിനെഠ ഉത്തരവാ 

ദിത്വംനിാചപചോഠിീയതായിപരഗണിക്കു 

പ്പെടും“ ആലക്ഷ്യംആമഹാവിദ്വാചയത്തി 

നൊ അധിപ എന്നനിലയി ൯ കുത്രമാ 
ത്രംവിശ്ചസ്തയോടുക്രൂടി പരിക്ഷിച്ചു 
വെന്നുമകൂ ത ആസ്ഥാവ റംസന്മ൪ശിക്കു 
വാന് ഇടയായിട്ടു കള വര്ഭക്കെല്പാം ബോ 
ദ്ധ്യമുഖ ഒരു സംഗതിയാടരു . മിസ്ണ്സ് 

ചാക്കോയുടെ നയചാതൃുയ്യവും വിപ 

ദി ധൈധയ്യവും പ്രത്വക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന 

പല സംഭവക്ങഗ അവരുടെ പ്രസം , 

ഗ ചൈഭവദത്തക്കാശ പ്രസിദ്ധങ്ങളാ 
ണു. മുന് പ്രസ്താവിച്ച അമ്മേരിക്കന്. 
ലേഖനത്തിത പവിവരിച്ചിരുന്ന ഒരു. 

സംഭചം ഇവിടെ വീണ്ടും ഉദ്ധതിക്കു 
ന്നത് സന്മരഭോചിതമായിരിക്കുംം ല് 

ക്നോയില് ആചരിച്ചുവരുന്ന ഒരു 
ത്സവദിവസത്തില് ആര്ക്കും ആരെയും 

ചായം കലക്കിയ വെളളം തളിച്ചു ശു 

ല്യപ്പെടുത്തുവാന് ഒരു അലിഖിത നി- 
യമസ്വാതന്ത്ര്മുണ്ടൈന്ന്' ഒരു സമ 
ധാരണ ധാരണഞഴുണ്ടു. ' യൂവപിദ്യാര - 
ത്ഥികഗ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയേമ 

ഗിക്കുന്നതു പിദ്വാര്ത്ഥിനികളുടെ സാ 
രിയയം മഠവും ചായം കലക്കിയ വെ 

ളൂളം തളിച്ച് ഉ പദ്രവചിക്കുന്നതിലാണു് * 

അതുകൊണ്ടു് ആ മത്സവദിവസത്ത$ 
ല്ഈ ശല്വം ഭയന്നു വിദ്വാത്ഥിനികക 

ോഡ്യകള്കില് സഞ്ചരിക്കാഠില്ലപം കോ 
ജു്” വളപ്പിനകത്തു് പച്രവേശിച്ചും: 
ഈ ആക്രമണം നടത്താൻ യൃവകേന്ധ 
രികശ മടിച്ചിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റ് ചാക്കേഃ 

പ്രിന്സിപ്പല് ആയതിനെ ശേഷ 
ഒരു കൊല്ലം ഈ ഉത്ധവദിനം 

പ്പരോഗ യുവവിദ്വാത്ഥികഗ കോളങ്ങ 
വളപ്പിനകത്തു” പ്രവേശിക്കാതിരി 
ന് ഗേഠ് ശരിയായി ബന്ധിച്ചി 

ന്നും മിസ്സ് ചാക്കോ മഠഠഭ്ധ്യാപ് 

മാരുമായ! ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടി 
ന്നപ്പ്യോഗ ഒരു ബഹളം കേട്ട് മി 
ചാക്കോ എകഴ്ഴന്നേഠവും കോളജ് 
കൃതരെയുയം പവിദ്വാത്ഥിനികളെയും 
രിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘം 

ദ്യാത്ഥികഗ ചായം കലക്കിയ വെ 
മായി ഗേഠ൮ ഭേദിച്ചു വള 

കാം മിനി. 



മുകുരം 18 - 

തല് ഈ ഉത്സവദിവസം ഉന്ടാ യ്യിട്ടു 

കളഅന ഘസ.ഭ്വത്കളെപ്പ- മു] മു സ്സ് 

ചാട്ള്ാ ഓര് ത്തും എങ്കിലും അ.ര൪ 

ശ്രീ.എം. ഛഎംചാധക്കായുംടെമകലല്ലേം ശാ 

ഥോ യി മ സ്റ് ചാക്കോ യുവസ ഘതത്തെ 

൧ സ്ധമിപിചും വന്നാലും സ്ൃരഹൃത്തു 

പ കളെ എന്നഭിവാദ്യം ചെയ്യകൊണ്ടു 
അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണു പ്ര 
ന്സിപ്പാഗ്ഷെയ്ത്ുത്യ . ഒരു നിഗ്ഗബ്ദ 
ത അവിടെ ല്വാപിച്ചം അവര അ ഖരു 

ത്തന് ആ നിശ് ശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചു 

. കൊണ്ടുപഠഞ്ഞു. “നിങ്ങ ഗ് ഘല്ലാവരെ 
യം ഇ ത്വവദിവസം അനുമമോദ ക്കവനാ 

' ണ് ത്തം വന്നതു”. നിങ്ങഴ്ക്കെല്ലാ 

റവ൮൪ ൧൭൦ തരുവാനുളല്ല 

ഞങ ഏഴറ്രാ പക്കില് ലപല്പൊ 

ലിയ സംഘത്തെ ഞാന് 

മാത്രമേ 

ൽ 

മ്ധ്ൃരര ടറുത്ഥ 

ത്ര വ 

പ്രത ൧ഷാിച്ചി 
22 

ലല, ' ഓൊടി ക. വിടെയ്യളള്. 
മ്സ്ത, ചാക്ക മവൃപ്പടിപാഞ്ഞു, “സൌ 

ഛഹാര്ദൂത്തിനൌ ലക്ഷണമായി ഞൊ 

ട്ടി ഞങ്ങഗ സ്വികരിച്ചു കൊളളാം? 

ഏന്നു യൃവാവു” വണ്ടും പഠ തന്നും ശാ 

ന്തമായി അവര ഠൊടടി വാങ്ങി. തിന്നും 

ത ത്സവസ്മൃചനയായി മിസ്സ് ചാക്കോ 

യുടെ നെഠഠിയില് - പൊട്ടു ചാ൪ത്തുന്നി 

തിനു” അനുവാദം നല്കണമെന്നു” ആ 

യാഗ അഭ്യത്ഥിച്ചം അതിനു: മിസ്സ് ചാ 
"൪൧ അനുവദിച്ചു. ചായം കലക്കി 

യ ഖെളൂളം വിദ്വാത്ഥിനികളുടെ മേ 

ല് തമളിക്കുവാനുളള അനുവാദമാണ്” 

അയാശ പിന്നിടഭ്വത്ഥിച്ചതു” *“പരവു 
രഅഷ൪ര നിങ്ങളുടെ സഹോദതികകളെ 

ഈവിധം സ്വാഗതം ച്െയ്തുന്നതിനു” നി 

'അ്ങഗ അന്ുവദിക്കുകയില്ലല്ലെറ, ആ 
“നിലയ്ക്ക്” അന്യരുടെ സഹേദരികളെ 
നിങ്ങളു ൦ കേക്ല്ശിപ്പിക്കരുതു ,” മിസ്സ് 
ചാക്കോ ശാന്തമായി പാഞ്ഞു. ഉടന് 

] ഒരു വിഭ്വറത്ഥി ചോദിക്കയാണു"ം “നി 

ഞ്ങഗം ഈ കോളജ് ഗേഠറ൮ എന്തിനാ 
നനെ" പൂട്ടിചതു”റ? “,ഓ! അതു” അ 
-മികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു”. സൃഹൃത്തു 

3൫. ൦ മാന്യന്മാധമായ. നങ്ങളെ ഉദ്ദേ 

ിച്ചല്പ. റ?എല്ലാവരും ചിരിച്ചും വിദ്ധാ 

ത്ഥികശ ശാന്തമായി തിരിച്ചു പോകു 

യാണുണ്ടായതു”ം മിം വിസ്സരട് ഹുൂഫ് 
൦ ആദിയായ അഖിലലോക ൭൭൭ 

ലു വസ്ഭാ നേതാക്കന്മാര് മ്. ചാക്കോ 

ഇറ്റി മുക്തകണ്ണമായ പ്രശംസക 

മഗ്ക്കൊള്ള ന്ന ലേഖനങ്ങള് എഴു 

ിട്ടളളുതു പലരുടെയും ശ്രഭ്ധയി 
ട്ടു കാണുംം ഇങ്ങനെ സകാദര 

ു0യ ഒരു മഹതി ഇത്ര ചെറപ്പ 

തന്നെ രാജ്യാന്തരസേവ്വന രം൧ 

യുവാന് ഇടയാക്കിയ ഈ 
ല അവരുടെ അദവകം സൃ 

 പ്രത്വേകിച്ചു ഭാരതീയ 

രമ 
രച വക്കലി 

പ്രതിപാരപ്രഭാഷണം (111൦ 9൦7൯0 

വ്യക്തികളെ ം 010)ഫങ്ങ്ംല 
ചി 

[॥ 41: യ ॥ [ 
. 1 റു 

ഡ് ; വ 
വ്വ 

| റം 

&% പ്രിയമുള്ള വയ റ നിങ്ങശ തന്നെ പ്ര 

തിക 0൭. ഒചഡ്യാരെ് ദൈവ്വകോവ 

ത്തന ഇടം കൊട റിന്; പ്രതികാരം 
പര് ൧... നി 

ഞഞറ എ, പവ്വകരം പെയ്യു എ നി; ക്കളൂളൂ കട 

എന്നു കത്താവു അയുളിച്ചെയ്യുന്നു. 7? 

(ഠോമ 4, 12: ലില്] 

ഈ വാക്യത്തിനു ആധാരമായ വഗ 

യനിയമ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു നമുക്കൊ 

ിി തിരിഞ്ഞു നോക്കാംം ലേവ്യവയപ്യസുകം 

19. 128_:4പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് ;നി 
നന്െഠ ജനത്തിന്െഠ മക്കളോട് പകവെ 
ക്കരുത്ത”. ക്രട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ 
തന്നെ സ്ന്സേഹിക്കണം: ഞാന് യഹോവ 
ആകുന്നു.” ആവത്തന പുസ്പകം 32.30 
% അവരുടെ കാല് വഗ്രതങ്കാലത്തേക്കു 
പ്രതികാരവും പ്രതിഫലവും എന്െധയ 

പക്കല് ഉണ്ടു. എബ്രായ ലേഖന ക൪ 
ത്താവു ( എബ്രയര് 10. 30__ല് ) ഈ 

ഭാഗങ്ങളെ ഇവ്റകാരം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. 

4 പ്രതികാരം എനിക്കുളളത്: ഞാന് 
പകരം വീട്ടും ററ എന്നും; കത്താറ) ത 
നന്െഠ ജനത്തെ മ്പായം വിധിക്കും മ 

ന്നും അരുളിച്ചെയ്തുവനെ നാം അറിയു 

നുവല്ലോ. 

േണ്ണണിന്നു പകരം കണ്ണ്ണും പല്ലിനു 

പകരം പല്ലംറ? എന്ന പ്രമാണം പ്രാ 

ബച്യത്തിലിരുന്ന പയ നിയമ കാല 

ത്തു മേല് മദ്ധരിച്ചതു പോലുളള ദി 
വ്യശാസനങ്ങളം ദൈവത്തിന്െറ ജു 
നമായ യിസ്സായേലിനു ലഭിച്ചിരുന്നു 

എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാദന് 

പുതിയനിയമത്തില് പൂർണ്ണ പ്രടയോ 

ടകൂടി ഉദിച്ചുയര്ന്ന ആ നീതി സ്പര്വ 

ണ്ന്െഠ് കിരണ പാതങ്ങഗ പഴയനിയമ 
ത്തില് അവിടവിടെയറയി നമുക്കു കാ 

ണാവുന്നതാണു. €' ഞാന് ദോഷത്തിനു 
പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്നു നീ പായരു 

ക്രൈസ്ധവസമുദായത്തിനും അപപരി 

ഹായ്യ്യമായ ഒരു നഷ്ടമാണു'.. മിസ്റ്റ് 
ചാക്കോയുടെ വൃദ്ധയായ മാതാവു ജിവി 
ച്പിരിപ്പൂണ്ടു. തീരാവഥയില് ഥുഴ്ച 
കിയിരിക്കുന്ന ആ മാതാവിനോട്ടം കഠം 

ബാംഗങ്ങളോടടം സ്വഹതപിക്കുക്ഴും 

മിസ്റ്റ് ചാക്കോയുടെ ആത്മായിനു' നി 

തൃശാന്തിഒയെ പ്ര്രാര്ത്ഥിക്കുകയും 

യുന്നു. 
ട്രി 

11) പ്രതികുരബ്ദദ്ധി 

2 ചയെ കാത്തി കിക്ക: അവന് 

ന്നാതന്ന് ക്ദദിക്കും (൩൪൭ ഛവാക്വങ്ങള്ശ 

൦ 2൧ 4 വ്വ കാരം ചെയ്യരുമു ല് ര്രു 

ടകാരനൊ നിനെ പ്പോ ലെത്തര്ന്നെ ഷ്ര്നേ 

ഹിക്കണം”” എന്നുളള അനുശാസനത്ത। 

നെഠ പുത്തിക്രണം “ശത്രുക്കളെ സ്ക്നേ 

ഹിക്കുക?? എന്നുളള കരതകത് പനയി 

ലാന നാം കാനുന്നതര്. പ്രതികര 

രരം മനുഷ്യ സഹജമാണ്. . അനി 

അന്ന ) നത്രിത മായി ഡ്വാപരിക്കുവാന് 

തി അത്തമില്ലാത്ത അനത്ഥത്ങ 
കു 

ക്കു വഴിതെളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് 

പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ പവ്തികാഠ മെ 

ഭ്ധിയെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് അല്പമൊന്നു 

നിയന്ത്രിക്കുവാന് പുരാതന സമുദായം 
ചെയ്ത ശ്രമമാണ് :: കണ്ണിനു പക ക 
ഴും വല്പ നു പകരം പല്പം” എന്ന നി 

പശ; നാം കാനെന്നതു”ം വുൃക്ത। 
വിദ്വേഷത്തിനെഠയ പ്രകടനങ്ങളെ തട 

വാന് നിയമപരമായ ചില അതിരു 
കശ നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട 'ടടളുളതു നല്രൂ , 

തന്നെ. അവയില്ലായിരുന്നെങ്കില് സാ 

മുദാ ഷിക ജീവിതം അസാഭ്ധ്യമായിതി 

രുമായിരുന്നും എന്നാല് നീത്വധൃടേയും 

നിയമത്തിന്നോയും പരിധികഗക്കള്ളി 
ല് നിന്നുകൊണ്ടു അല്ലെങ്കില് അവയ്യു 

ടെ തണലും താത്ങല്യം വിനിയോശി 

ച്ചു തന്നെയും, വിനാശകരമായ തോ 

തിലുളള വിദ്വേഷ പ്രകടനം സാത്ചാ 

മാണു . പൈശാചികമായ പ്രതികാര 

ബഭ്ധിക്കു വിധേയരായി, അടത്ങാത്രു 

വറശാക്കു വശംവദരായി ഏത്ര എത്ര 

വ്യക്തികളം കട്ടംവേങ്ങളും സമുദായ 

ഞ്ങളുമാണു നശിച്ചു നാമാവശേഷമാ 

്ിത്ത രന്നിട്ടളളത്ര്. നമ്മടെ കണ്മു 
മ്പില് തന്നെ ദിവസേനയെന്നവഴ്ട്മും 

ഇപ്രവാരമുള്ള എത്ര ഭുന്ന്ത ജവിത 

നാടകത്കളാണു_.” ആ ഭി: നയി ഒടപ്പെടന്ന 

തു ഡ്രവതികാ നബൃ,ഭ്ധിദരാള്ലെ ഗ്രസി ച്ചകു 

ഗിഞ്ഞാല് വിഷംപോലെ അത്ത് അധ 
ജടെ സിരകളിലെല്ലാം പവ്വാപ്ിക്കന്നും 

അര മാവഒള വരിലേങ്കം സംക്രമിപ്പി 

ക്കുവാന് അയാശ ബദഭ്ധപ്പെടന്നു. യുക്തി 

യയ നിതിബോധവ്യം അയാളെ വിട്ടമ 
രുന്നു. ഒറു ഒരു ചിന്തമാത്രും ആയാഴി 
ല്. ശേഷിക്കുന്നു തന് എതിരാളിക്കു” 

ജ ന്മൂലനാശം വയത്തണമെന്നു; താല്, 
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വി രശ്വദിപം 

കര്മ്മകാണ്ഡം 

(പുത്തന് കാവു മാത്തന് തരകന്) പ 

കബ ജയുടെ സുഖപ്രാച്ചി. 

കുുകല്ം 

യാത്തതൂടര്ന്നാനഖിലാണ്ഡനായക-- 

പുത്രനന്നാടിലൂടതടടതകൃത്വനയേ . 

മാ൪ഗ്ഗുമഭ്ധ്യത്തില് കയഠിനാന് പ്രാത്ഥന 
മന്ദിരമൊന്നിതത്തന് താതയെ പന്ദിപ്പാനം 

തത്ര ദൈവത്തെ സ്്തിച്ചു മരുപിയ 

മര്ത്വര് തന് ക്രട്ടത്തില് വാണാളൊരു കുബ് ജും 

പത്തമൊരെട്ടുസമകളായന്നാരി 

ചീത്തവിഷാദം സ ഹിച്ചു കഗിയുന്നും 

ചേതസ്സ്ലിഞ്ഞു കൃപാമൃത്തി; തന്നുടെ 
ചാരത്തവളെകെ വിളിച്ചചരുത്തിനാന്. 

കുനി൯പുഠത്തു തന് ചാണിതലംതൊട്ടു 
കുത്താവൃരച്പാനാ നാരിയോടിങ്ങനെ. 
“നാരി, നിന് ക്രനു നിവന്നുപോയ്, നീയിനി; 
നേരെ നടന്നു നിന് നാളകഗ പോക്കുക.” 
പെടെന്നവശക്കു സുഖംകിട്ടി നന്ദിവാ-- 
ക്കൊട്ടും മടിക്കാതെ ചൊന്നാളത്യച്ചത്തില് . 

നാരിയംഗ ചൊന്ന കൃതജ്ഞതാവാക്ുകര 
നാരായ ഥെന്നപോലുളക്കിത് തഠയ്ക്കരഡ്ഡാത്ം 

പ്രാർത്ഥനാ ന്ദിരാധിശന് കുപിതനായ” 
നേത്രവുമാസ്വവും ചെങ്കനലായ് മാാഠി.. 

തന്നുടെ കണ്മുമ്പില് തനൊയിടവക 
തന്നിലുഗപ്പെടൊരു വാരിക്കു ശാബതില്ം 
സൌഖ്യമുണ്ടായതു തെല്പം സഹിക്കാതെ 

ന്പവായപ്രമാണമാമായയധം കൈക്കൊണ്ടു. 
൭ ദ്വോഗഗരവം കാണിച്ച ര൭൯ സഭാ- 

മത്ഥൃത്തില് വേഗമെ 0 ന്നേഠവ൮നിന്നേവം 

ചൊല്കയായ് ദുഷ് കു ഭമ്മമെന്തുണ്ടിരേക്കാളും 
ശാബത്തില് രോഗചികിത്സ നടത്താമൊ, 

രോഗംപിടിച്ച ജനങ്ങളേ, നിങ്ങശക്കു 

രോഗകമുണ്ടെന്നാകിലിങ്ങണഞ്ഞിടാമോം 

ശാബതില് നിങ്ങളിക്ങെത്തിയാത്, ശബതാ-- 

ലംഷ്വനക്കാരായിത്തീന്നിടടം നിര്ണ്ണ്യം.റ 
കേഗാവിക്കാരൊക്കയുമെന്നെന്നഠിയാതെ 
കൈയ് കൊണ്ടൂ, വായ് പൊത്തി വാണാ സസംഭൂമം... 
പ്രാർത്ഥനാമന്ദ ൪ “തന്നില് മരുവിയ 

മര്ത്വ൪ തന് ഭാവമഠിഞ്ഞു മഹേശ്വരന് 
ചോദിച്ചാന് ““ശാബതില് രോഗി തന് രോഗത്തെ 
ശാന്തമാക്കന്നതു നീതിവിരുദ്ധമൊ? 
കാളയൊ നിങ്ങഗ തന് പുത്രനോ ശാബതില് ് 
ക്രപത്തില് വ്ണാലെടുത്തിടടമോ നിങ്ങള്. 
എത്രയോ ശ്രേഷ്ടന് മനുഷ്യന്, മൃഗത്തേക്കാഗ്? 
മര്ത്വനേ സാരഖ്യപ്പെ$ ത്തുന്നതും ശ്രേഷ്ഠം. 

പവേദാന൯ു രൂപനിമ്മട്ട കഥ ൧൧ 

പേഗംതു ടങ്ങി ക്ഥാക്ഥനത്തിനായ്ം 

അ 

2 

൩ ശ ച്ചാലും വേണ്ടില്ല. തനന്െഠശത്രു ചോദ്ധം സാം ഇടപപെടന്ന ,ഓരോരുത്ത നയ് ടപ്പെടട അന്ത പുന:സ്ഥാപിക്കു 
വിനെ അടിയഠ വഖെവച്പ്രിക്കണമെന്നു.ത തെ സംബന്ധിച്ചും എപ്പോഴും നാം വാന് ശ്രമികുന്നതിര്ധ കവ ഞ്ഞ വി 
൯൭ പ്രതികാരേ൧മര,ന്നെയും മഠവൃളൂളൂ. ചോദി.്ച കൊണ്ടിതിക്കനന ഒന്നാണു” ഡഡിത്തം വേഠെയില്ല. 

വംരയയം നാശത്തിലേക്കു ആട പ്പായി എന്െറ പ്രധധാമ്പടത്തെ വേണ്ടത്ര വി പ്രതികാരം ദൈവത്തിറാള്ളത്യ് 77 
്ടകെയറണെന്നുള ബോധം അആഅയാഗിക്കു ൧ മതിക്കാത്ത ആരെയും ഞാന് ഇഷ്ടപ്പെ എന്നുമള. വേദപ്രമാണം സ്വീകര ക്കു 

അടായാല് പോലുംമുന്നാട്ടുവെച്ചകാല്പുഠ ട്ടകയില്ല. നിസ്ത്റാര കാരഞണത്തിനു” അ വാന് മനസ്സില്ലാത്തവരാണ് പലരും... 
കേട്ട വലിക്കുവാൻ അയാഗ തയാഠില്ലാ വരെ ഞാന് എതിര്ക്കുകയും ചെയ്യും.ഇ നമുക്കു പണമോ പദവിദയാ അധിക 

ദ്മിരിക്കും. സുബോധമിലാത്ത ഒരു മനു ങ്ങനെയയളള ഏതിര്പ്പൂകളാംണ് ശ്രമേ രമോ ഉണ്ടെങ്കില് അവയെ പ്രതികാര 
വയെ ച്പോലെയായിരിക്കും അയാളുടെ ണ വര്ദ്ധിച്ചു വലിയ കലാപങ്ങഗക്കി ത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണതു് അ. 

പെരുമാഠഠം. അട്യ,ദയകാംക്ഷികളുടെ ടയാക്കുന്നതു”. നമ്മൂടെ സ്വയ്പ്രാധാന്വയ ക്രൈസ്ധവവും ആത്മഹത്വാപരവുമ 

സ്വമുപദേശങ്ങഗ അയാഗശ ശ്രവിക്കയി ബോധത്തെനിയന്ത്രിക്കുവാന് നാം പഠി ണ. മാ൮ളഒഭവരുടെ അന്വായമായ 

ലം അകച്പാടെ ഒരന്ധതയും ബധിതത കാതെ നിവ്യത്തിയില്ലം അഭിമാനവുംഅ യ്യേഠഠങ്ങളെ തടയേണ്ടതു' ആവശ 

൦ അയാക്ചെ ബാധാച്ചതൃപപോലെ തേ ത്തസ്സ്സും പാലിക്കേണ്ടെതാവശ്വമാണു്.എ ശരിയ്ൃയമായിരിക്കാംം എന്നാല് മഠ൮൭ 

ണം. നാര അഭിമാനത്തിന്െൌ പേരില് വര് നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചതിനുപക 

പുലത്തവാനാട്ന് നാംമി വീട്ടുവാന് നാം തുനിയരുതു. അവ 
ണമായി നാം കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച. ക്കപ്പോഴം ശ്രമിക്കുന്നത്. അഭിമാനത്തി ടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അവര് അ 

സാമുദായികജു"വിരുത്തില് സാധ്ധാര ദ്രഭിമാനം 

മ 

അഥാഡധഥായ അലോചനയ്ക്കും “ത്രത്മവ നൂ യോജിക്കത്ത യാതൊന്നും പഠയാ ഭവിച്ചകൊളുളു.ം എന്നു സമാധാനഒെ 

രതിശേ ധനയ്ക്യം നമ്മെ നിര്ബന്ധിക്കുന്ന 
പന്നാണു . എച്ചാ മനുഷ്യര് ലുംപ്രത്വ 

ക്്നദി്റ്ന്ന ഈ പ്രതികാരബൃഭ്ധി ൨൫ 

വിടെ നിന്നുത്ഭ വിക്കുന്ന: അതിനുള്ള 
വ്വര വിധി എന്താണു” അതിന്മൊ 

ല് ഭാമ അഹംഭാവത്തില് നിന്നാണ് 

ക ന കൂൃതിറാ സംശയമാല്ലും :“തൊനേഃ 

നയോവച്യമ: ഏഎന്നുമള നിശബ്ദ 
ച് 

തെയ്യം പ്രത്തിക്കാതെയുമിരിക്കാന് നാം 
സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാല് മഠവൃമ്ളവ൪ ന 

മ്മെ വെഹുമാനിച്ചുകൊള്ള ണതമന്ന നി 

ര്വെന്ധിക്കുവ്വാന് നമുക്ഷവകാശമ്ല്പം 
നാം ബറ്ുമാനം അര്൪ഹിക്കുന്നവരാണെ 

ല് മാഠറുക്ള വര നമ്മെ ബഹമാനിച്ശു 

പകാ... ചോലിന്തികന്റയേോ നീതി 

ന വയാ്ചാടരതതുകെയോ സഹായത്താല് 

ട്കയാണു് നാം ചെയ്യേണ്ടമര്ച് . 

മാത്രം പോരാ. നാം പ്രതികാരം 

ഷ്ത്ില്ലെങ്കിലും മഠവുവ്വിധത്തില് ൩, 

പ്രതിയോഗിക്കു കഷ് ടനഷ്ച് ടങ്ങ 

രാവാന് ആഗ്രഹിക്കയോ അരു 
ന്തോഷിക്കമയം ചെയ്യുന്ന മയ 

മുക്കുണ്ട കരു, “. ആത്മാര 

രുടെന ഡൂ, വേണ്ടി ആ 



മകരം 1? 

വ്വേദു വായ നക്കുറിം-പ്പ 

ന്ത് തി. ലുക്കോസ്. 13. 10-23. 

ത്ത. ൮൭ ന്നു വാഗിയയടെ ക്ഷണംനിര 

സസ ഷ്യ ഓാതരങോലികഗ്. ദായി പേയ 

൮൪ ഫുഴന്തമം ലും തൌ പ്ര വത്തക്ക 

യായിരുന്ന എന്നു പാവാന് 

യമാ" ൪ റരെമഠി്ക്ട് 

്ിലും വ്ൃവറപാരത്തിലും 

കളാിലു മുണ്ടായിരുന്നര ലയ 0 പ്രശംസാ 

ഹമ യി കരുതപ്പെടണം. 

കാാഠ്ല് ദ; ഗ്ക്ക് കാ 

പ്ല 

ഥു [7 
കഷ ൮ു) 

കുഴ്ംബ ബെ ന്ധശദ 

ഇതരതൊഥിലു 

എന്നാല് 

വ്രധാനമായ 

്യഞ്ങഗാഉ പേക്ഷിച്ചിടട അപ്രധാനചായ 

ജിവിതത്തില് പരിഗണഥരുക! എന്നു 

കുരു തായിരു. അവരുടെ ക്ലാവു വേഷ 

ഭൂഷണാദികശാഭക്ഷണപാന്യങ്ങ്ഗു എ 

ന്നിത്യാദ കാഷ്യുങ്ങഗ ക്ഷ" പരമ പ്രാധാ 

ന്യം നതിക। ഹൃസ്വരവുമാ 

ഡ്യ്വ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ സാം എ 

ഹത ( 

നശ്വരവും 

വിടെയും കാണുന്നില്ലെ; 

ൽ ഈ ലോകത്തില് നമു 1 കള ജ। പീത 

ം, കഥ വുകട്ട.ം പരിമിതമാകയാല് 

നിഡ്ണാര കായ്്ങ്ങളുടെ തെക്കിര ൫ സ൪ 

പ് വ ടു; നമായവ എന്നുമെന്നേക്കുമായി 

മുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നു വന്നേക്കാംം 

ിഞ്ങഗ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്ന പ 

7 ന ്യിമോഭാവം നമുക്കു 

ലം ്ടാകണം. 4പ്രതികാം ചെയ്യരു 
തുറ? എന്നുമമ കല്പന സിഷേധാത്മക 

മാണു്, “ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം: 
എന്നുൂള ക്രിസ്മീയപ്രമാണം പ്രദയാഗ 

ത്തിലാക്കപാന് കഥിഞ്ഞില് മാത്രമേ ഒ 
ക്രിസ്ത്യാനിക്കു തപ്യീയടയയവാന് നി 

്ൃത്തിയുള്ളു. ഇതു മനുഷ്യനു” അവന്െഠ 
സ്വന്തശക്തിയാല് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാ 

ഭുമല്പ. ദൈവത്തിന്െറ ശക്തി മനു 
ഷ്യനില് പ്രപത്തിച്ചാല് മാത്രമേ ഇതു 
സാധാമാകയുളളു., ദൈവം സ്ത്റേഹമാ 

കുന്നു, ശത്രുക്കളെപ്പേല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന 

“നേഹമാണു്ം ദിപ്യസ്സ്റേഹം. അതാ 

ഉ നമ്മുടെ കത്താവു തന്െഠ ജീ 
തംകൊണ്ടും ഉപദേശം കൊണ്ടും ന 

മ്മ പഠിപ്പിചിട്ടുരമതു് . യേശുക്രി സ്കൂ 

മാസമ. സജീപബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെെ 
“ അനുദിനം, അനുനിമിഷം 

റഠ ആത്മാവിനെ 

അവ 

പ്രാപിച്ചും അവ 

്ശക്തിയല് ആശ്രയിച്ചും ജീവി 
വര്ക്ക്” ഇപ്രകാരമുദ്മ ദവ്യന്സ്ു 

പായോഗികമാക്കാന് കഥിഷ്യം ന 
| സ്ാാധാരണഇട പാട്ടകളില് ന 

അയത്ക്കാരും സഹപ്പചത്തക 
ുയ്ലളള ബന്ധത്തില് ഈ സ്ന്നേ 

രിറുപ്യിക്കുവില് ആവശ്വമായ 

നമുക്കു പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 

ചര്ച്ച് വിക്ക് ലീ 

ര 

ക്ഷം മഠെഠാന്നു വ്വായിക്കാന് 
സത്പ്പെടുകയില്ലെന്നത് നിക്ങഗഗ അറിയു 

നുണ്ടോ എന്നിപ്രകാരം ഒരു മഹാന് 

ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീചിത 
ത്തില് സര്ഖ്വ പ്രധാനമായ കായ്യ 

ര. കുന്ന 

തി 

പാ 

സൌഷ 

ഞ്ങശ 

ക്കാണോ നിക്ങഗ സ്ഥാനം വ 

തു? 
ചൊവ്വാ. മത്തായി. 13. 10-29, 

മുളളു.ക ഗ്ക്കിടയില് വീണ വിത്തുക 

ളെപാഠി പ്രമത്വകമായി നമുക്കു 

ന്തിക്കാംം അതു. ഇന്നലത്തെ ചിന്തയെ 

ക്രടതല് വിശദമാക്കുന്നതാനെ '. മുക്ളക 
ശകൊണ്ടു നിഠഞ്ഞ ഭൂമിയില് വിണ 

വിത്തിനു ത്ത ഇടം കിട്ടാതെ 

പോയതു്” സ്വഭാവികമാണല്ലൊ, നമ്മി 

ല് വലരുടേയും ഭയാനകമായ പരാജു 

യ കാരണം കായ്യന്തര വ്യാപ്യ,തയാണു് 

അതു” അധരമ്മ പായ ളിലുലല താല്ല 

യ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ലം എങ്കിലും സു 

പ്രധാനമല്ലാത്തവയിലുളള, നമ്മടെ ത 

ലയ്യവും പ്രാത്ഥനാ ജീവിതവും, ദൈവ 
ത്തിലുള്ള വിശ്വാസവുമെല്ലാം താവുമാ 
ാക്കും. ചിത്രകാരന് തനറെ ചിത്രനി 
ര൪മ്മാണത്തില് പ്രത്വേകം കരുതുന്ന ഒരു 

വസ്തൃതയുണ്ടു”. അതു” സര്മധ്ൃപ്രധാനവും 
സര്വ്വഥാ ശ്രദ്ധേയവുമായ ചിലയാഥാ 

ത്ഥ്യങ്ങളെ ചിത്രത്തില് ഉല്ലേഖനം 

ചെയ്യാനും ഇതര വസ്ത്ക്കഷകെ അവയ്ക്കു 
വിധേയമാക്കി മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുവാ 

നും ശ്രമിക്കുകയെന്നുളളതാടനു ആആ വ 

സ്മൃതം സവ്വപ്രധാനമായ കായ്യങ്ങശക്കു” 
പ്രാഥമ്വം നല്കുവാന് നിങ്ങള് ശ്രമി 
ക്കാവണ്ടോ? ധനതൃഷ' ണാ സ്മമുദായ 
പ്രാമാണ്വവഞ്ചാ സുഖലോലുപ്പത എ 
ന്നിങ്ങനെ പലതും നിങ്ങളുടെ ജീവിത 
ത്തില് പ്രഥമസ്ഥാനം കൈവശപ്പെടു 
ത്താനിടയുണ്ടു്., 

ബൃധന്. ലൂക്കോസ്. 12. 16.21 
കത്താവു” എന്തിനാണു” പ്രഥമപരി 

ഗണനു നല്കിയതെന്നും” അറിവാന് 
നാം ശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം പരിശുഭ്ധവും 

പ്രയോജനകരവുമായ വിധം ചെലവ 
ഗിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനും സ്വഭാവത്ത। 
നുമാണു താന് വില കല്ലിച്ചിരുന്നതെ 
ന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയും. വസ്ത വക 
കളോ സുഖോല്പാസങ്ങളോ യാതൊന്നും 
തന്നെ അതിനോട താരത്മ്യമരഹാക്കു 

ന്നില്ല. ദൈവത്തോടുള്ള. സ്ധാമിപ്വം കു 
ടാതെ തനെ നിക്ഷേപ്പമായി ധരാ 
ത്തെ കരുതുന്നവ്വനെ ഇവടെ ദോഷ 

നായി വിവരിച്ചിതിക്കുന്നും ധനം നി 

ങ്ങളു ടെ ജീവിതലക്ഷ്യമായി തീരത്ത ൭ 
വിധത്തില് നിങ്ങമ്ക്ക് പര് ക്രാമഹ 

ചി 

ത) ൮0 കുറ ൬ മുറമെ ചിന്ത വു 

രു റം പ്ല) ൮ റ 1 

നാത്വ് 3ുളെ. വ ൪ണ)മായിസ 

മര് ക ധനം ാത്ക ന.) 1 

ത്മ ഡ്മായ നിലപ്പാടിനുു ഒരു ഡദു൪ 

മുറുത്തും ആ ലിതിരു കുസ്പം ആ; ് തെ ഈ 

പൂന ക്ഷ വിജയിക്കുവാന് മഠറു ഗഗ വൃശ്ശു 

ഞ്ജഗ് ചുതുമണ്ടോ? ധനത്തിനു ദാ 

സസ ഥാന മാത്രം നല്കുക. അതു മ 

ന ൧ ങ്ങഗ ചെയ്യ്. അയ കിഠി 

ഭഠ കെക്വശപ്പെടത്തു ന പ്പക്ഷം ത്തമ 

ന ൧൧൮൭ ര്ഠ ത്ത തിമ യ ജ്ജ് ചിതം നാശ 

വിധേയമാകഷവാന് ഥു അട ക്കപ്പെട്ട 

കഥിഞ്ഞം 

വ്വാഗം. യോഹന്നാന് 10. 10-10. 
ക൪തൃദുഷ്ഠിയില് ഏതേത് കായ്യ്യങ്ങ 

ഗാക്കാരണു”് മുന്ഗണന ലഭിച്ചിരുന്നതെ 

ന്നു വൃക്തമാക്കുന്ന രു വേദ ദാഗമാണി 

ത്ത, മനുഷ്യജീവന് കത്താവിനെ 

സാംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമുല്യമായ ഒ 

ന്നായിരുന്നു, അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്ദ 

വേണ്ടിയുള്ള ഏതു ത്യാഗവും തനന്െ൭ 
ദൃഷ്കരിയില് വലുതായിരുന്നുമില്ല. സ്വ്വ. 

പ്രധാനമായ കായ്യം ഏതെന്നു. അധി 

ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവ .ഭ്യമത്രേ. ൨൭൫. 

കൊണ്ടെന്നാല് സരവപ്രധാനമായത। 

നെപ്പതി അപ്രധാനമായവയെ നാംത്വ 

ജ്ടിക്കാവുണ്ടല്ലോം മനു ഷ്യരക്ഷയ്വെപ്രതി 

ഏതു ത്വാഗത്തിനും കത്താവു സന്നദ്ധ 
നായിരുന്നും ധനടുയ, സുഖം, ഉല്ലാസം 

ലോകജിപിതം ഇവയെല്ലാം ആഒരു കര 

യ്യസാഭ്ധ്യത്തെപ്രതി ഉപേക്ഷിക്കുവാന് 

താന് മടിച്ചില്ല. മനുഷ്വനോട്ട ചെയ്യു 

ന്ന ഏതനിീതിയ്യം വലിയ ലംഘ 

നമായയം മനുഷ്വരക്ഷയെപ്രതി നല്കു 
ഒപ്പടുന്ന ശുതുവിലയ്യം നിസ്സാരുമായും 

താ൯ കരുതി, പരമപ്രധാനമായ ഈ 

കായ്യത്തില് കത്താവിന്െഠ അഭിപ്രായ 
ത്തോടു നിങ്ങശ്ക്ക് എതെങ്കിലും - പ്ര 
കാരം ഐഐക്വതയ്യണ്ടെന്നു കാണിക്കത്തു 

ക്ക വല്ല ലക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ ജീവി 
തത്തില് കാനുവാന് കഴിയയമോ? 

വെള്ളം ലൂക്കോസ്. 10. 30-37. 
കത്താവിനന്െൌ വിമ൪രശനത്തിന്ത് 

വിധേയമാക്കുത്തക്കു എന്തര് 

യിരുന്നു പുരോഹാര 

ച 2 പ്രവത്തി ആ 

തനും ലേവാനും ഷൈ 

ത്തു രു ചെയ്തില്പം ആ 

ര തന്നെയായരരുന്നു അവരുടെ വവ 

ലിയ തെ 0൮൦. മന്ദ ഷ്്വ൭നന്൯ന്െഠ 

മേല് വെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അധര്മ്മം ദ൪ 

ച അവരിരുവരും നിഷ്പക്ഷത 

അവലംബിച്ചു” കടന്നപോകക്യാന്തെ 

ചെയ്തു. നിഷ പക്ഷതാഭാവം വല 

പ്ലോ ഴം ഈവിധമല്പേ അനുഭവപ്പെടാറു, 

ആ പൃരോഹിതനേയു 6വപവ്വു- 

നേദും തിഷ്യെ അനുക്രലിച്ചുവരെന്ന 

ര 



൮ 

മാര്ത്തോമ്മായും ൨0_ം മലാല യ 
കൃരസ്ം 

(ഠിം കെ. ജോസ ൨ റ് 
ക 1, ലം ൽ സ, വം എംം,ഹഫീവ൮് 1 

വഠവ്യവര മ സ്റ്റര പോ ഇടിയുടെ 

ഉസവരി 23-൭ലെ മാരത്തോമ്മായയം 
ദിഷാ ഞ്ഞല ൦. ൮ ച ന ചം റു 91% 0൭, ടേ ന (1 ന്നരല്പ, മേത്ക്ക 09 ര 

നം [) % 2 ൬ ശരഛഷചക്മണു ക്രിസൂബ് ദം 
ഞ്ഞ ്! ഴു നി ക 

ലോ 29൨ാ ത്ത ഡല്) റ്റ ത്തി 
ക് 

ി 

വാട വഡ്ഡിര ആ 

ധാണ് ലോകം 

൫൯ വഥ്യവഡ൦ 

പാക ക്കാ ര്രരടെ 

എന്നും ഫ്“സ്്റു ന്നതും 

ധാ (ധാ യഥാരത്ഥമായ സ്പ” 

പക്ഷഥത സാദ്ധ്യമല്പ. “എന്നക്കനുക്രലമ 

പ്രത്വിക്രല യാകു 

ചേരകാത്തവ൯ 

ല്ാത്ചവവ൯ എനക്കു 

ഗ൦, എസാടുക്രടെ 

ചവ ര്പൂശ്ഭന്നു ൽ ഫ്ന കത്താവുതന്നെ ര 

വ ;രത്തില്് കല്പിക്കുന്നുണ്ടു . നന്മഴും 

തംന്മയൂം തമ്മിരു, ക്രിസ്മവും അന്തിക്രി 

സ്വയം തമ്മില് ൨ ലിയ മുപാരാട്ടം ന്ട 

അകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ത്ത യുദ്ധകു ളം 

ഈ തിഃ3പ്ച ല്യം നിശ്ങളു ടെ ൧൮ പാഴുകമഷള 1] 

ലയ ഒന്നു, ചിന്തകൊണ്ടും ച്പ വൃത്ത | 

ഒ മാണ്ടും നിങ്ങളുതിരു കക്ഷ ധചതുന്നു 

ണ്ടു. നിങ്ങജുടെ സ൪വ്തിയുമുപ 

ത്ന) ച്ഛ ഡു) പക്ഷത്തു പ്രചത്ത ക്കു 

മെന്ന് നിങ്ങഗ എന്നേക്കുമായി തിരു 

ന ച്ലകഥിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?. ൭ദ3വവും 

ദൈവത്തിനെ തിരുധഖിഷ്ടവും ആ 

ണോ നിദേഗ്ക്കു' സര്വപ്രധാനമായ 

ത്ത് മോ * [ 
ഭുച്ലം 

പൊ [6] ലൂക്കോസ് 10 ല് നി 

വ നയം. ശയ യായ അരു നൊ രൂപ 

ത്തിത അത്ഥാവിനെറ രേ പലമാണ . 

റ മ്മ ലുളള സര്വ നഡകഴടം കഴിറ,ക 

ജം ഒകൈവദത്തകാണെന്ന ബോധത്തില് 

വ ന്നുദി.ടന്നതിവത്, നാം സ്വധിക്കു 

നദതാ പ്രപത്തിക്കുന്നരേോം ആയ യാ 

ചരാന്ന ഒ പപ്പഠഠിയും സ്വയം അഭിമാ 

പ്രശംസിക്കുകയേോോ ചെ 

അതാണു വിനയത്തി 

അതന്മിത്തം, 

ബന്ധ 

നിക്കുകധയാ 

സ്യാ ിതിക്കുന്നും 

രനിനിഠ൦ം 

൭൮൨ മായി ഗു സ്ധംഷ്ധ്യനാളഷ, 

ഒരര വ്ധ്ധഠിധുളള ധബാധം വളുതന്നതി 

ന്ന് 

ാവാസ്വരണകായി ക്രട്തതി ക്രടൃതല് വി 

രാസ ഭവപ്ലെടടകൊ 

വ൮ു:ഒതൊെ 

ലംദ്ധ.വൃം ൪.൧ 6൮൦ 

ണ്ടെ രിക്കും. അസ്വധാരണമായ 

മം ലൂം വ ജയം കൈവരിക്കുമ്പോള്, 

യാ വ ജഷത്ത ന കാരണഴായ 

മു ഗവന്ന്ര ഒന്ന ദൈവദത്തമാണെ 

ന വ്ര, വ്വ ഡ് മരിക്കുവാന് തക്കവ്വ 

ഉ വാ നിക പ്റെഴ്ടസ്വ ണ്ണ വിന 
ഗി, 1 ക് 

പ്പെട്ടി നി 

ചര് ച്ല് വീക്ക്ലി 

മ്പാനെഠ സമകാ 

മാരത്തോമ്മാ “*ചരിത??ത്തോടു 
യേ ജിക്കുന്നത്ര്. ദുഷ പ്രധര്ഷവി 
ശ്വാസ്വതയുള്ള "തെന്ന് 1910-ല് സര് 

ട്രിഛഫക്ാറു ലഭിച്ച നിരണം തോമ്മാ 

പാട്ടിനെ വിശ്വസനീയ മരലകൃതി 

യായ ആ തോമ്മാ 

വനാക്കിയ നിരണം 

൬൩ 

ചര തനനത്തിത്, 

ശ് തിഹാ “അരാബിയായില് കപ്പല് 

കയറി മാല്യാങ്കര വന്നെത്തിയിതു് --- 

അമ്പതു ധനുവംരാശ്രിയതിത.--- അഷ്ട 

ദ നംകൊണ്ടവിടെ മാര് ശംസ്ഥാപിച്ചു”ം 

72 കര്ക്കടകത്തില് മരിച്ചു എന്നാ 

നെ സ്വന്ത ശിഷ്വയ൯ന്തമനകേ പഠഞ്ഞി 
രിക്കന്നതു' . മിസ്റ്റര ഇട്ടി 

വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ശ്ളീഹാ 92-ല് 
അദ്യമായി കേരളത്തിലിറങ്ങി അതു 

കൊടുങ്ങലൃിലാണ്ട് , മരിച്ചതു” ധനു 
വിലാണു (3-ാം൦വുഠം) എന്നാണല്ലെറം 

(1) മി. ഇട്ടി ശ് ളീഹായുടെ ശി 

ഷ്യന്െഴുതിയ ചരിതം വിശ്ചസിക്കാ 

ത്ത തെത്തുകൊണ്ടു”” എന്നു പഠയണമെ 
ന്നഃപേക്ഷം. 

(2) കൊട്ടങ്ങള ര, മാല്വാങ്കരയ 20, 
72,068, 22, ധനു 21. എമ്പ്പാനെഠ 

ശ്രമ. മയിലാപ്പ്പൂര കടല്ല്യാത്തു രണ്ടു 
ഖബറുകഗ്. അവയില് തണ്ടു മാര്ത്തോ 
മ്മാസ്ഥിക്രടങ്ങള്; പിന്നെ ഒന്ന് ഉഠ 
ഹായില്, പിന്നെ ഒരസ്ഥിക്രടം ഇഠഠ 

ലിയിലെ, ഒത്തോനായില്, പൃരോഹി 
തന്െഠ വാളാല് മരണം, ഒരു ഖബ൪ 

മലയാഠറഛൃര് ശിവക്ഷേത്രത്തിനക് ത്തു് 

പായനന്െറ അമ്പേററ. യദൃചമയാ രര 

ണം, എസ്റ്യാന്െഥ ചട്ടുകമേഠറ൮ യടദ്ദ 

൧൧യാ മരണം, എട്ടൊന്പരു ഖബറു 
കഗ്. കലമിനായിലെ മലയില് ഖബര്, 
മസ് ദായി രാജാവിനെ ഭടന്മാർ കു 
ത്തുകയാല് മരണം; രക്തസ്സറക്ഷിയായും 

അല്ലാതെയും മരണം, അരപ്പുളളികഗ 
തന്നേ നാലെണ്ണം, മാര്ത്തോമ്മാചരി 

തം, മാ൪ഗ്ഗംകളിപ്പാട്ട' , ഗുന്ദഫര്രാജു 
൯െഠ ഇന്ഡ്വാപ്രദേശത്തം അതിനു 

ഏന്നാല് 

റയോ ൦൩. പ്ല. ടട ആടാ, ഈ ടെ. ടോ ടെ. മട 

[| 

ക 

7. 2. ററ, 

2 ി്ഞന്മറിമനം 2&004ഉത്ത്നം 

പപ പപ 

' മര നിം 7ഠിടെ മമ. 
7 111107120(001% 7, 0, 

പന്നത്ര ഓള കന്പനി 
ശേതിത്തരം യമച്ചിലോടുകശ മൂലയഡോടുടകഗ, തഠയോട്ുടകഗ൦, കണ്ണാടി 

യയാടടകഗ, പുകയോട്ടകക, ചുടുകട്ടകഗ, ഇഷ്ടികക വൂച്ചടികള് 

അടന്ത യണ % 92201721, 
1702 1യന൯67 ഇ22%നിയോിമെട 116ല99 യനി൦ 0: 

116 17൩2൦൩, 72൩൨൩൭ 111 12702 

ജനുവരി 1 
ഴ് 

സമീപം മസ് ദായിരാജണ്െറ പ്രദേശ 
ത്തും പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഇ. രണ്ടാം 

സ്ഥല ആആ കൊല്ലപ്പെടും തക്മങ്ങളുര 
ദേവിംയ “ളെ റളകി്യ എന്നും കു. 

റും വി വച വിവരങ്ങ ഏകദേശം 

ക്രിനു ബദം 210 മുതത് ഇന്ന്വരെയു 
കള രേഷകളിത് ഞാന് കണാിട്ടണ്ട് . 

(8) ഇവയെല്ലാം €ജന്ധാം ൯൨൦ 2൦. 
ണ്ടു മുതല് ലി 

(-ാ൦൨ൃഠ൦) എന്നു മി, ഇട്ട" വിശ്വസി 

റധഞ്ഞവോര ന 

ഷ്പ 
പി ക്കന്നേ എന്നു പഠയണണഗെന്നേ 

൮, 
എസ്പ്പാന്ന, 

യില;റ്റയര കടത്ക്ുരെ ഇത്തെ ഒരു 

ഖബര, അതില് 1329-ല് കുണ്ട 

സ് ഥിയ്രംട൦, ബ്രഹമണകടം ബ.പാരമ്പ 
യ്യ്യം (9-0 വുഠം)---എന്നിവമാത്രമാണു 

ഒന്നാ. ന്വാഠാണ്ടു മുതല് പാഞ്ഞു പേരു 
ന്നതു ററ എന്നു മി, ഇടി വിശ്വസിക്കു 

ന്നേ, വാദികുന്നോ? പഠഞ്ഞാല്യം. 
(2) ക്രിം 1232 മുതല് 1217 വ 

രെയെങ്കിലും ഇപ്പഠഞ്ഞ വയെല്ലാം (രേ 
ഖകളിലോ പാരമ്പയ്യത്തീലോ) ഉണ്ടാർ 

യിരുന്നെന്നു മി, ഇട്ടിക്കോ 2൭൭. വല്ല 
വക്കുമോ തെളിയിക്കാമോ? മി, ഇട്ടി 
ഉഭ്ധരിചിടടുളള. മ്ന്നാം ശതകം മുത.ര 

10ാംശതകംവരെയുള്ള ചരിത്രകാ 
ന്മാരാരും അവ തെളിയിച്ചിടില 

(6) നമമുടെ ബാവാന്മാക്കം മഠ൮ 
കൈവശമുളള സുറിയാനി പ്രക സ് 
സില് മേല്പറഞ്ഞവയില് എത്രയെണ്ണമു 

ണ്ടു? പ്രക് സീസ് വിശ്വസന്യമല്ല 
യോ? എന്തുകൊണ്ടു? 

(7) മാര്ഗ്ശംകളിപ്പാട്ട വിശ്വസിക്കു 
ന്നോ? എന്തുകൊണ്ടു? 

(൪) 1502 േ.ഡായിപ്പു പ്രസി 
ദ്ധപ്പെടുത്തിയ പുസ്പക്ം വിശ്വസിക്കു 

ന്നോ: ഏതെല്ലാം കായ്യങ്ങഗ? ഏന്തു 
കാരണത്താത്? 

(0) “പുരാതന പഞ്ചാംഗങ്ങളില് 
നിന്നു” ഇതൊരു പ്യാജക ഥയല്ല എന്ത്്യു 

ര ഇല) -ട 2, കൊള്ടങ്ങലല,, ൦, 
് 

ലം, ഏഴര ൨ള്ഭ്ികഗ, മ 

ഒര 

1910൬൭൩007 9. ് 



[ചം റേ്ജില് നിന്നു നട൪ ) 

ത 2] € റു നകാണ്ടു മുരി യ രിക്കുന്ന ത 

അ കൊല്വനത്തേ.കെ 3കേടകുടാ 

സ ഠം ഹഫഥാഠമിന്നു 1.൮) (4 ു 9 ള്൪െ 4 

ളുണ്ട്. മദ്രാസു' സംസ്ഥാനത്തു 
൬ ജി ] [ത്യ 14 ൫൨൮ ഫാമില് ഒന്നാണിത്. പാതിരാ 

ച് വ്യു സ്വോണഴ ഇവിടെ പാല്ക് കടകക 

തല ജാലിക ആരംഭിക്കുംം ശേരം 

ത്വ കം 3മമ്പാശ” മോട്ടരവാനിരല് 

കൊണ്ടു ൫൨, 

വരു 

1 സാദാഗങ്ങച്ഛിലേക്കും 

മാം 

ലു മലബാഠിലും കാനറഠായിലും സ്ഥലമെ 

ക്ടനനവരക്ക ചിലപ്പോശ ഭാഗ്യംപോ 

മില വല്ല സ്ഥലങ്ങള് കിട്ടും. ആയിരം 
ത്ുപ്ല് ന ലംചാങ്ങിച്ച ചിലരക്കു ഒ 

രര പറയു? 

ടെ നെഷ്്കിടിട്ടണ്ടു . എന്നാല് ചിലര് 
കെണ്ടുവന്ന രൂപാ മുഗൃവനും സ്ഥലം 

വാങ്ങാന് ഉപയോഗിച്ചശേഷം കൃഷി 

ചെയ്യുവാന് പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കു 
എ. വ'ഒങ്ങിച്ച ഇമികൊണ്ണു ചിലവുകഥഴി 
[ വിഷ്ടമിക്കുന്നവ'ജമുണ്ട്. കൊ 

തകെ. വ്വം കൊണ്ടു ആയിരം 

വരുന്ന രൂപയില് ഒരുഭാഗം ചില 

പ്പോഗ ടരാവദ്യ കീഥ് ജീവനക്കാരോ 
സ്ഥലം ഏര്പ്പാടു ചെയ്യുന്നവരോ തട്ടിഎ 

നും കുടിയേഠിപ്പാരപ്പാന് പുതുവ 
പ്ഠമ്പോകം സ്ഥലങ്ങഗ ഇനിയും അ 
കം മൈല് ന്ണ്ടുകിടക്കുന്നും ൮ 

൨, കൃഗ് ങജീവനക്കാര കുടിയേഠഠക്കാ 
₹ ദരാട ത്രനുഭാവം പ്രദര്ശിപ്പിക്കാത്ത 

തിനെപ്പാഠഠി അന്വേഷണം നടത്തണ 

തമന്നു ഞാന് മംഗലാപൃരത്തെ തെക്കെ 

കാനഠാ കലക് ഠാ൪ക്കു എഴുതിയിട്ടുണ്ടു: 
 അഞ്ചേക്കര ഭൂമി ആരക്കും ഗവമ്മൈ 
൯൨൮ നിയമപ്രകാരം അവകാശപ്പെടാം. 
ബെലിയാപ്പുളകിക്കും, കുടരപാടിപ 

ളി കരം ഒഗിവായി അഞ്ചേക്കര് 
മി വിതം കിട്ടിട്ടുണ്ടു . ഇവിടെ ഒരു 

സ്ക്രളില്ല. സ്ക്രഗ സ്ഥാപിപ്പാന് ശ്ര 
മുണ്ടും കാനഠായില് പത്തുധപരില്തിഒ 

രാഗ മക്ക എഴുതുവാനും വായിപ്പാനുംഅ 
1൨൮ു൭൭.. ഗുണ്ടൂര് മുതലായ പ്രദേശ 
ദുല് അകെ രണ്ടായിരം തിതഃ:കൊ 

ീക്കാരുണ്ടെന്നു . പടേല് (വില്േജധി 
0൪1) പ്ാഞ്ഞും കൊങ്ങിണി ബ്രഹ്മ 

“നായ അയാം പഞ്ചായത്തു വ്ര്്ധി 

ണ്ടായ അയാളുടെ മകനും വന്ന് എ 

ണ്ടെ അവരുടെ സന്തേഘം ൭൪ 

ടേകഭാഷയില് പ്രദരശിപ്പിക്ുയും 

ലാ ക്കാമെന്നു (3-ാംവ്യോപ് പഠ 
റ. എറഠാവും പൃരാതന പഞ്ചാംഗ 

മന്പു നാലാംനമ്പനില് ഞാന് 
പയില് ഏത്െവ്വാം കാഷ്ക്യങ്ങള്ാ 
ന്ന് അദഗ്കദ്ധരിച്ഗു ദാണിക്കണ 

ചര്ച്ച് വിക്ക് ലി 

എനിക്കു മംഗള പത്രം തതികയ്യം ചെ 

ഡല് ഭാഷ അദങ്ങാട്ടും ഇദൃങ്ങു ട്ടാ മുന്നു 

ഡിലാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാടിലെ കൊ 

ക്ങിണികഗ പോത്തഗീസുകാരെ ഭയ 

ന്ന് ഗോവായില്നിന്നും ടിമ്ല വിനെ ഭ 

യന്ന” കാനഠായില് നിന്നും ഓടിപ്പോ 

ന്നിട്ടുളള വരുടെ സന്താനങ്ങളാനെ , അ 

മേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയില് നി 

നു വിശാഖം തിരുനാഗ നമ്മുടെ നാടി 

ലേക്കു കപ്പകൊണ്ടു വന്നതുപോലെ തി 

രു-കൊച്ചിക്കാരാനണു” കാനഠായിലേക്കു 

ആദ്യമായി കപ്പ്പകൊണ്ടുവന്നതു്. ആദ; 
കാലത്തു ഈ കിഗങ്ങു തിന്നാല് മരിച്ചു 

പോകുമെന്നു ഇവിടത്തുകാര ഭയഖ്പ്പെടി 
രുന്നും ഇപ്പ്പോഗ ഇവര്ക്ക്” ഇതു മതിം 
ഇവരും കപ്പുകൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടു 

ണ്ടും 
മണര്കാട്ടുകാരാണു' ഗുണ്ടൂ൪പളളി 

യയടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടവകക്കാര്, ചെഴി 

യാന് ഈച്പുനും മല്പപ്പഭളി പി. എംം 
അബ്രഹാമും കൈക്കാരന്മാരാണു. പെ 
രുമ്പാവൂ൪ക്കാരായ ഒരു കുട്ടംബത്തേഷും 

പിഠവം ഒരു പാഴ്ര൪ക്കാരനേയും ഞാന് 
ഇവിടെ കണ്ടു. ജനത്തിനെ ആഗ്ര 
ഹപ്രകാരം കമ്പാസ്്രീ അമ്മയുടെ നാമ 
ത്തിലാണു ഞാന് പളളി സ്ഥാപിച്ചത്. 

കുഗലൃഛത്തും വാദ്വവും പടക്കവുമായി ജു 

നം എന്നെ എതിരേഠാപ്പോശഗ എനന്ൌ 
ഹദയം സന്തോഷിക്ുന്നതിനു പകരം 

' ഞാനറിയാതെ ഒരു സന്താപമാനെ എ 

നിക്കുണ്ടായതു”. ജീവിതസൌകയ്യത്തി 
നു നമ്മുടെ നാടും വിടും വിട്ട പോ 
ന്നിരിക്കുന്ന കൊടികഗ പിടിച്ച ഈ കു 

ട്ടികശ മുതിര്ന്നുവന്ന് ഒരു തലമറ ക 
ഗിയുമ്പോഗ തങ്ങഗാ തിരുവിതാംക്രഠില് 
നിന്നു ഒരുകാലത്തു പന്നവരാദന് എന്ന 

ല്ലാതെ ഏതു ഇടവകയില് നിന്നു വന്നു 
എന്നുളള തൊക്കെ മഠക്കും. നമ്മുടെ ഭാ 
ഷതന്നെ മഠന്ന്' കര്ണ്ണ്ാടകംസംസാരി 
ക്കുമല്ലൊ. നമ്മുടെ സഭയോടുള്ള ബന്ധം 
പൂലത്തന്നത ക്രിസ്മുമതവും അവരുടെകു 
ടിയേോഠസ്ഥലത്തെ പളളിയും മാത്രമാ 

യിരിക്കും. ഈ സ്ഥിതിക്കു അവരുടെനാ 
യകനായ മെത്രാല് കൊല്ലത്തിലെരി 
ക്കല് അവരെ സന്ദ൪ശിക്കുന്നതു മത്സ 

ഭയോട്ടം, മാതനാടിനോട്ടമുളള ബഡഡം 

പുലര്ത്തുവാന് എത്രയോ ആവ ശമാ 
ണ്, പാമ്പാടി, തിരുപല്പം, മലലദ്വ 
ഒളി, പനയമ്പാലാ, ചേന്നങ്കരി, ധൃത 
ലറയ സ്ഥലങ്ങളില് നീന്നു തള കഗ 

വന്നിട്ടുണ്ട്. മപ്പനങ്ങാടിയില് നിന്നു 
ഇരുപതു നാഴിക ഭൂരെ മൈസ്മാറ അതി 

ത്തിയില് സീരാടി. തമ്പിയാടി., എന്നി 
വനപ്രദേശങ്ങളില് സമ്മുടെ നആാഠമ്പ 

തൂ വീട്ടുകാരുണ്ടു”. മാഠഠറനേകം നിരു 
വിതാക്രരകൊച്ചിക്കാരമുണ്ടു . ഈ അ 

1 

1 

)) ള്  ) പ) ഠ്വ 

് ഷ് നിം വ്; ൩ (0 1 വെ 

ന ഒ 110 തിമ) 

ൽ [॥ ടെൌദൈെവ്വം സനഥ൧൨൦൭൭൦െ നഞ്ഞു 

മമ 
തു വടക്കാടു തകൂള വ [ ളം 

നാ ത്തിനുവേണ്ടി മാത്ര റ ിന്നെ 

സ മുലം റ മന്വരുടഭെ 
ലം [ശു. | 1) ൬ 11 ൫൭ ൮ 1 മജ രി 7 റ ഹ്വധിഠ റ ച ൬ ൮ 27% ക്ഷ് 1 

ര 

്വേഃ  ക്രട യാണെന്നു ഞാന് ഏ്വൂു 
മ് 1 

സ്ഥലത്ചജച്ു ലും പ്രസ്താവ ക്കുന്നും 

മബെലിയാപ്പുളളില് ഇന്നഥെ ച ഞായം 

റാ ) ദവബാനചെൊലകയഷയംഒരുഘയോഗം 
ച | ്് 

നാടത്തുകഴ്യം ൭ ഥല൮ റ “ശു റ ഇന്നു വു ൮4 

നാഗിക ഭൂരെയുളള കന്യസ്്ുീഅക്മയയ 

ടെ കട്ടരപാടിപളളകിയിലേ ളു. പ്പോഷ്മി 

ലൃത്തിനിയായും ഒരു യോഗവും നടക 

ത്തി. ഇവിടെ 40 വിട്ടകാരുണ്ടു . കൈ 

ക്കാരന് ചെങത്ങന്തു൪ ൮൨൮ 
ഗീസാണു് ം ഇനിയും നാലുനാഴിക ദൂ 

രെ മവൃതാളത്തുകള 20 പിട്ടകാരക്കു ഭാ 
വിയില് ഒരു പളളിവയ്യ്കേണ്ടിപരും. 
വണ്ടി പോകാത്ത വഴിയാകയാല് ഞു 

ന് നാലു നാഴിക നടന്നു, കോഴിക്കോട്ടു 
വച്ചു പടക്കര കസേരയില് എന്നെ കു 

യത്തി ഓക് സിയോസ് വിളിച്ചപ്പോള് 
എനിക്കു 1 | റാത്തല് രൂക്കമായിരുന്ന. 
ഓസ് മാടാകുമാരാധാരപ്പുഴയുടെ ഒരു 
കൈവഗികടപ്പാന് ആട്ട കശ എന്നെക 
“സേരയിത എടുത്തപ്പോള് മൂന്നു ഠാത്തര 
തൂക്കം ക്രടതല് കാനണുംം ഛൃത്തുകൊണ്ടെ 

ന്നാല് ഈ യാത്രയില് എനിക്കു ധാരാ 

ഒം മധ്യരനാരങ്ങുഴും മററും ഭക്ഷിപ്പാന് 

കിട്ടിയിരുന്നും പനയതമ്പാലയില് നി 

ന്നുവന്നു് കുടിയേഠിപ്പാർ ടന്ന അയ്യദ്പ 
ന് മുതലായ “ഈഴവര് എന്നെ കാണാന് 
വന്നു. ക്രിസ്്യാനികളൊന്നിച്ചു” ക്രിസ്തു 

വില് വിശ്വസിച്ചു ഈ പളളിയില് 

ക്രടി നടക്കണമെന്നു ഞാന് ഗുണേ 
ദോച്ചപ്പോശ, ആ മദ്ദേശത്തോട്ക്രട് 
യാന ഞെങ്ങഗ കാണുവാന് വന്നതു് എ 
ന്നു അയ്യപ്പന് എന്നോടു പാകയുണ്ടാ 
യിം ഫോഷയാത്രയ്യ, കുട്കഗ ഇങ്ങ 
നെ പാടി:- 

നമ്മജ ടെ വന്ധ്യപിതാഭസ്താത്തിയോസ്പ് 
തിരുമേനി 

സഭയൃയടെ 
അ വിപനംഷ്യ്... 

തന്നില് നിന്നു വട്ട 

പോന്ന തന്൯മക്കച്ചെ 
തന്നെ 

വ്്ംം റ്വിം 

മലങ്കര സൂഠിയാനി 

തിരുക്കൊച്ചി 

കുട്ട കോിപ്പ്പോയ ത-.ക്ടളെ 

ഷണഭിട്ടട ന 
 അവ്ക്കകള, സമ്കടങ്ങഗ ഫ്ുടന്നെന്നു 

ന്നാം ക്ഞടിടട്ടെ”? 

രേട്ടി വന്നൂ 

കാന്റായി.തം. 

എന്മാ ൧ ബര. ഭ്ലെ. ട്ടു 
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ഴു നി [] നു ത ടി (ര് 

ക  ി റു പ 1 റി ള് ൽ 
ന” 00 2094 ച 4 

1] ് 0) [04 4 ന് 

് 1. 0) 1 ലൂ ൭ 
യും യ ന ക ചി 

1 ്്ിു നൂ 1 സ് സ്യ ഉത്തുമൃഗിതത്തിരനിനു 
ഒരു പാറം 

(പി. സി. ആറ ര്ഡ' ന്ധ ബിം എം 

കാച്ചി) 

ഗയ നിയമത്തിലെ 3 പുസ്തക 

ഞ്ങഭജില് , സദു .ശ്വവാക്യങ്ങശ, ൩ഭാവ്൮ 
സംഗ, തത്തമഥ്തം ഇവ ഞ്ഞാനിയാ 

ഡെ. ശാ്ലോമോനാരു വ രചിതങ്ങളാണ 

പഗയ നിയമകാലത്തു സാക്ഷി 

സമാഗഥകനക്രകടാരവും 

എത്രമാത്രം മഹത്തേഠിയതു;ം അതിവി 

ശുദ്ധവൂമായി _ട്കിരന്നു 

ചോ അവ്വകാരം തന്നെയായിരുന്നുഷെദ 

ദ്പോം 

യ।ന്പെടകവും 

വപരിഗണിക്കക 

വവചനത്തിനനൊ മാഹാത്മ്യവും വു 
തിയ നിയമത്തില് ബ്ബുയ ചേഖനം ഏര 
വിശുദ്ധിയുടെ വിശുഭ്ധ ൨.സ്ൃപകും ഏ 

അഭ്ര 

പ) ത്ത് ഗഥീ൪ 

ന്ന പ്ഠയപ്പെടുന്നുണ്ടു രീതി 

മ്മില് വ്യ നിയമത്തില് 

ത്തി പേരു് അതിനെഠ ഇള്കട 

ക്കത്താല് അന്പത്ഥമായിതിക്കുത്തു.. തൂ. 

ഛതഷഗിതത്തെ അത പവത്രമായി പ 

ഗണിക്കും 20 വചസ്സ്പ്വരെ ആരും 
ഞാ പാരായണം ചെയ്തു; ടുന്നു പി! 

ദശാസ മാര പഠപ്പ' കരയം ചെയ്തു ര. 

ലിവ്വകായ്യങ്ങളോട വ്വിരക്തിയു 

കളു വരക്കു കേവലം ദര൪ഗ്രാഹ്വവും പ്രായ 

ത അവെ പ്പേമിക്കുന്നവ൪ക്ക് അത 
ദ്ചധ്യതമനേഹേരവും സുഗ്രാഹ്വവുമായ 

ഒരു ഉപമയാന്് ജഒത്തമഗ്രിതമെന്നു് 

ഒ. വേ ശാസ്ൂുപണ്ഡിതന് പഠഞ്ഞി 
രിക്കുന്നു. മ, 

 ഉത്തമഗീതത്തില് 8 അഭ്ധ്വായങ്ങ 

കിലായി ഏഠഠവ്യം അത്ഥഗരഭങ്ങളായ 

17 വാക്വങ്ങഗ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.. 

്യഥമാദഭ്ധ്വയത്ത ചെ ഒന്നാം വാക്വ്വ 

ഞ്തില് തത്തമഗ തം എന്നു” അതൃച്വപ 

ദവീയിര ഛ്തിയിരതിക്കുന്നതിരു നി 

ലോകത്തിലെ സവ്൮ 
ഗ്തങ്ങളിലും വച്ചു് , അത്യരകൃഷ്ഠസ്ഥാ 

രണ്ടാം വാക്ഷ 

ഭുനം 

അം തന്നെ അതു 

ത്തെ അരഹാക്കന്നും 

ത്തിലെ വക്താവയ സഭയാകുന്ന മണവാ 

ട്ടും വിഷയം ക്രിസ് തുവാകുന്ന മണ 

വാച്ഛനുമാകുന്നും 

താന് ശാരോനിലെ പനിനീ൪വു 

ന്ഥ് റ ളി “വരകളിലെ താമരറ്രൃവും 

അമു കുന്നു (2. 11% ഇതു ൭2ണവവാല്ലഠം വര് 

സൃസ്ധാവനയാണു”, വേദത്തില് 
മുറ ലു) പിനെ ഒരു വനിനിര 

[॥ 

വ്വിം 
1 

വവ ൮൮ 

ത്ത് ദ മിച്ചിതസിഥകടന്ന ത ളു ് 

ടി 27110000 ൨0 ൧201) 

ള് ൭ [ ന 

1224൭൯ ടമ... 1൫൭ 

മേ”. 77% പലസ്ധീന് 
€ ഒരു 

സ്ഥലവും പുതമാലികളാമും ഓക്ക്, ഒ 

ലിപു”, നാരകം. എന്ന്! വിവിധ തരം 
വൃക്ഷങ്ങ ളാലും അതിസുരഭിലങ്ങളായ 

വൃഷ പവാടികളാലമും നിബിഡികൃത 

വുമാണു”ം 

ഈ വാക്യത്തില് നാം കുാനെന്നതു 

ക്രിസ് തന്െറ സിസ്തറുലമായ സ്വഭാവ 
വൈശിഷ്ടങ്ങളെപ്പഠഠി ക്ലെ സ്വ 

കീയമായ ഒരു പ്രസ്മാപനയാണു . ക്രി 

സ്മ ശാരോനിലെ പനിനീര്പുഷ”പമാ 

കുന്ന. കരിസ്മ മനുഷ്വരില്നിന്നും നി 

ഗ്രദ്ഥസ്ഥനായിരിക്കാതെ ഏവരക്കും 

സംപ്രാപ്യനും സാര്യുത്രികനായ ഒരു 

രക്ഷിതാവുമാകുന്നു, ശാരോന് താഥ വ 
ര ഫലപൃഷ്ടഠിയേഠിയതും മനോള്ത്തവുമാ 

യ ഒന്നത്രെ. ലോകം പല വിധത്തി 
ലുളള ആ ക൪ഷണങ്ങളും വ്വാമോഹങ്ങ 

ഉം പ്രലോപനങ്ങളും കൊണ്ടു വികൃത 

മായിതിക്കുന്നും എന്നാല് പനിനീരപു 

ഷ് പമാകുന്ന ക്രിസ്പു ഭരമിക്വും കരണ 

ഭംഹരവുമായ ഏല്ലാ പ്പേരകശക്തിക 

ക്കയും അതിലംഷിക്കയും നശിപ്പ്ിക്ക 
യും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹ.കക്തിയാണ്. 

പനിനിരപുഷാവ്പം അതിനെഠ ഹൃദ്വ 

മായ മനോഹാര' ത, സ്വാഭാവികമായ 

പര്ന്ണ്റുസുഭഗത. ആസ ജദുകരമായ പ 

രി2 വെ എന്ന (വ ഖില് ക്രിസ്മുവി 

നെഠ സ്വഭാവത്തോടു ഏറവും അനു 
ര്രൂപമായിരിക്കന്നം 

ലെ അതിപിസ് തൃതമ്ായ 

4 

നിപ 112.. 

94.. 1. 01൩ 11,114005൦, 

്വപിന്നമ൩- 

25. ട്ി സ്ത് ലര് ടും 

) 
0 നനച്ചു 

പു, ഠ. ൧൧ വറല്്പചഗല ന ൧.. ര 

20 ൧൪00, 01൦൩൩001, 20൨0൩, %0൩ബി. 17൭൭൦111൭2. 

ഇശുരിമിമന, 2241൨2൩2൩1 ലാസ്യ, ല്യം 

നൂ 12 00% 512,710 20210 52711163 2711101025. 

21%, ॥1108 0% 8/1 251295 7127080117, 

21 018121 2.10 11710117 511ബ്ധട 259520. 

ഒപി യ. യ. 77, 8. 2. (൦3. 

നോക് അംഒ്യന്ത്മു 

ഉ 1. 1. ചി്മഥമ നല, ൧.. ഉ ധ൦ മദ്ചിദഴലല മഠ ൩൭ 17695, 104 

(ല വ്വ). ത്മാമരറ്റ വില് മൂ 

൪൫ പ്ര2വ്വകം ഇ. ണങ്ങഗശ ൨൧. ദശ 

ക്ഷന്ന. ഫാിമംപോലെ വ്വെദശയാ 

യ വൈര്മാല്യകാന്തം ൧.5൮ ജുനവ്്ൃ 

ദേശത്തെ വള ാച്ചയാകുള്ള കോമതുത” 

മേഠിയ 

ആനമോദന ച്ൃന്ദിയായ പ്ര മക സ്ക 

ദ്ധിഫു ലില്ലിപു ല് റവി 

ഹിതം പാലെ അതിധവകളവ്യം ഖസ്ധന്ത 

കാലണ പ്പോലെ വാസനാവ്വാപ്വവുംം 

ഏ കന്തത്ഥജു സ്യമായ വിനയധാരതിയുമാ 

കയാല് സ്വ൪ഗ്ഗീയമാലാഖമാര അതി 
നെ സംവിക്ഷിക്കയും ' അഫ് ഭാദഭരതി 

തരായി മന്നോഹരഗിതം ആലപപിക്കയും 

വിറവയം. ദം ന്നിഷ്്കാതക ക. ലും 
[1 

നസിവയാണും 

ചെയുന്നു. ; “അവന് മനുഷ്വരാല് 
നിന്ദിക്കപ്പെട്ടം ത്ൃജ്ിക്കപ്പെട്ടം പ്വസ 

നപാത്രമായും രോഗം യ 

യും ഇരുന്നു. (യശയ്യാ., 9. 3) എ 
രേഖപ്പെ.ടുത്തിയിരിക്കുന?. താഴ് വ 
യിലെ താമരവ്പുവു” ആകൃതിയില് ചെ" 

ൽ ലര് 
വൃതെങ്കിചും സദാ സുരഭിഭൂയിഷ്ഠമായി 

രിക്കയം അതിനെ സനര്ഭ്വംകൊ 
താഴ് വരകട്ലെ നിഠഷ്ക്കുക്യും ചെയ്യു 

ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ക്രി 

നാഥന് മണ്മയമായ ഈ പ്രുപ൭ 
ത്തെ പരിമളപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ: 

ആ പരിമളം ഭൂ ചലോകമെങ്ങും സര്വ്വ 

ശങ്ങളിലും സരവ്ൃവഖു;തികളാ്ലും വ്വം 

പിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനും നാം ശ്രമിക്കു 

ധും അതിന്ധമമവേണ്ടി ആത്മാരത്ഥമായി 

പ്രാത്ഥിക്കകയും ചെയ്യണം. 

ടന്നു ട്രംഘി്്. നം അതനു. 

1148: 522551 87% 72. 

11, 112900: - 
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